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يهتًة () ا 
) ايٛشٕ (
) نحِ (

) ايٓٝٛتٔ (
) املٝصإ (

( ايسقُى ) املٝصإ
( ايصْربنى ) املٝصإ

) اذتسازة (
) دزجة اذتسازة (

) ايرتََٛرت (                                              
) َٛاد جٝدة ايتٛصٌٝ يًرسازة (

) َٛاد زدٜئة ايتٛصٌٝ يًرسازة (                 
) املالبظ ايصٛفٝة (
) ايرتََٛرت املئٛى (
) ايرتََٛرت ايطبى (

( ايهرٍٛ االٜجًٝى) 
) ايصئبل (
) ايصئبل (
) ايصئبل (

( األجطاّ ايعايكة )
( غاش األنطحني )                                                

( غاش األٚشٕٚ )
( طبكة األٚشٕٚ )

) اذرتام (
) تأنطد (

( هلب األنطى أضٝتًٝني) 
) ايجًخ ادتاف (

( ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ غاش )
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( ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ غاش )
( االذتباع اذتسازى) 

) داْٝاٍ زذزفٛزد (
) ايبازٚد (

( ايٓٝرتٚجني) 
( ايٓٝرتٚجني) 
( ايٓٝرتٚجني) 
( اهلٛاء ادتٛى) 

) ايبكٛيٝات (
) ادتٗاش ايعصبى (
) ادتٗاش ايعصبى (
) ادتٗاش ايعصبى (

) ارتًٝة ايعصبٝة (  
) ايفعٌ املٓعهظ (
( ) ايتفسعات ايػحريٜة

(ستٛز ارتًٝة )                       
) ايٓداع املطتطٌٝ (

(اذتبٌ ايػٛنى ) 
H اذتبٌ ايػٛنى ()

) اذتبٌ ايػٛنى (
) ستٛز ارتًٝة (
) ادتُحُة (

) املذ (
) املذ (

) ايٓصفإ ايهسٜٚٝإ (
( ) املدٝذ

) ايكػسة املدٝة (
) ادتٗاش ايعصبى ايطسفى (
) األعصاب املدٝة (

) األعصاب ايػٛنٝة (
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) اذتسنة (
) ايعُٛد ايفكازى (

( ايػطازٜف) 
( ععُة ايكص)                          

) ايكفص ايصدزى (
) اهلٝهٌ احملٛزى (
) اهلٝهٌ ايطسفى (

) املفصٌ (
صٌ (ا) املف

) ايعُٛد ايفكازى (
) املفاصٌ ايجابتة (

) املفاصٌ ستدٚدة اذتسنة (
                                                                                       ) املفاصٌ ٚاضعة اذتسنة (                  

) األٚتاز (
) عطالت إزادٜة (

ت ال إزادٜة () عطال
 
 
 

  
 

  * جيب ٚضع املٝصإ ذى ايهفتني أفكٝا عًى ضطح ثابت ؟
 

 قٛة أنرب َٔ ايكٛة ايالشَة إلٜكاف ايطٝازة ؟ ٍ* ٜتطًب إٜكاف ايكطاز بر

* نتًة غدص عًى ضطح األزض تطاٚى نتًت٘ عًى ضطح ايكُس ؟
 

   جساّ ؟ 011* ايٓٝٛتٔ ٜهافئ نتًة تطاٚى 
 

* ٜتُدد ضًو املٝصإ ايصْربنى عٓد تعًٝل جطِ ب٘ ؟
 

 * ايػدص فى ايطائسة أٚ املٓطاد ٚشْ٘ ٜهٕٛ أقٌ َٔ ٚشْ٘ عًى األزض ؟
 

* ٜكٌ ٚشٕ َتطًل ادتباٍ عٓد قُة ادتبٌ عٔ ٚشْ٘ عًى األزض ؟
 

  َسنص ايهٛنب ؟* ٜتأثس ٚشٕ ادتطِ مبكداز ايبعد عٔ 
 

 * خيتًف ٚشٕ ادتطِ عًى ضطح األزض عٓ٘ عًى أى نٛنب اخس ؟
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 * جاذبٝة ايكُس أقٌ َٔ جاذبٝة األزض ؟

* تطكط األجطاّ دائُا جتاٙ األزض ؟
 

 * ايبالضتٝو خيتًف عٔ ايٓراع فى تٛصًٝة يًرسازة ؟  

 * تصٓع ايٓٛافر ايصجاجٝة ايعاشية يًرسازة َٔ يٛذني شجاجٝني بُٝٓٗا فساغ ب٘ ٖٛاء ؟  

* ترتى فٛاصٌ بني قطبإ ايطهو اذتدٜدٜة ؟
 

ى َٔ ايٓراع أٚ األيَّٛٓٝٛ ؟* تصٓع أٚاْى ايطٗ
 

* تطتددّ األغطٝة ايجكًٝة ٚاملالبظ ايصٛفٝة فى ايػتاء ؟
 

 * ٜطتددّ ايبالضتٝو فى صٓاعة َكبض املهٛاة ايهٗسبٝة ؟  
 

أٚ ايبالضتٝو ؟ * تصٓع َكابض أدٚات ايطٗى َٔ ارتػب
 * ٜعد قٝاع دزجة اذتسازة َٔ األغٝاء املُٗة فى ذٝاتٓا ايَٝٛٝة ؟

  * جيب عدّ اإلعتُاد عًى ذاضة ايًُظ يكٝاع دزجة اذتسازة ؟
 

* حيتٛى ايرتََٛرت عًى َطتٛدع ؟
 

    * ال ٜصًح ايرتََٛرت ايطبى يكٝاع دزجة غًٝإ املاء ؟
 

 * ٜٛجد اختٓام فى ايرتََٛرت ايطبى ؟
 

؟ ٌ٘ اضتدداَ* جيب زد ايرتََٛرت جٝدا قب
 

* جيب عدّ ايطػط عًى ايرتََٛرت بأضٓاْو بكٛة ؟
 

   * جيب ٚضع ايرتََٛرت فى نرٍٛ إٜجًٝى قبٌ اضتدداَ٘ ؟
 

  د ٚضع ايرتََٛرت فى نرٍٛ إٜجًٝى اضتدداّ َٓدٌٜ ٚزقى ؟* جيب بع
 

  

 * جيب ٚضع ايرتََٛرت املئٛى بػهٌ زأضى ٚ إجتاٙ ايٓعس عُٛدٜا عًى ايرتََٛرت ؟
   

  * مسى ايرتََٛرت املئٛى بٗرا االضِ ؟
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   * ال ٜٛجد اختٓام فى ايرتََٛرت املئٛى ؟
 

 * ٜطتددّ ايصئبل فى ايرتََٛرتات ؟

 
سازة ؟* ٜعطى ايصئبل َدى ٚاضع يكٝاع دزجة اذت

 

 * جيب اذتفاظ عًى ايهطاء ارتطسى عًى ضطح األزض ؟
    

ٝط بايهسة األزضٝة ؟* ٜتهٕٛ ايػالف ادتٛى َٔ زتُٛعة غاشات حت
 

 * يًػالف ادتٛى أُٖٝة نبرية فى اضتُساز اذتٝاة عًى األزض ؟

 طاّ ايعايكة باهلٛاء ضالح ذٚ ذدٜٔ ؟* األج

  
 * ْطبة األنطحني فى اهلٛاء ادتٛى ثابتة زغِ اضتٗالن٘ فى ايتٓفظ ٚاالذرتام ؟

 ؟ 2O* ٜسَص يألنطحني بايسَص 
   Oxygen

* ٜطُى ثاْى أنطٝد املٓحٓٝص بايعاٌَ املطاعد ؟
 

 * ٜبكى ثاْى أنطٝد املٓحٓٝص أثٓاء حتطري غاش األنطحني بدٕٚ تػٝري فى ايهُٝة ٚارتٛاص ؟    

* غاش األنطحني حيٌ ستٌ اهلٛاء ادتٛى ؟
 

حني بإشاذة املاء ألضفٌ فى املدباز أثٓاء حتطريٙ فى املعٌُ ؟* جيُع األنط
 

 * عٓد ايهػف عٔ األنطحني ال حيدث تػري فى يٕٛ ٚزم دٚاز ايػُظ ؟
 

 * ال ٜػري غاش األنطحني يٕٛ ٚزقتى عباد ايػُظ اذتُساء ٚايصزقاء ؟
     

 * ميهٔ ايهػف عٔ األنطحني عٔ طسٜل غعٝة َػتعًة ؟
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  * تآنٌ أعُدة االْازة ٚايهبازى َع ايٛقت إذا مل ٜتِ عصهلا عٔ اهلٛاء بايدٖاْات ؟

* ٜتِ عصٍ أعُدة ايهبازى عٔ اهلٛاء بايدٖاْات ؟
 

 * تصداد نتًة نسة َٔ ضًو تٓعٝف األيَّٛٓٝٛ بعد تطدٝٓٗا يدزجة االمحساز ؟ 
 

    * تصداد نتًة نسة َٔ اذتدٜد بعد تطدٝٓٗا يدزجة االمحساز ؟
 * حيرتم ضًو ايتٓعٝف املصٓٛع َٔ اذتدٜد عٔ إغعاي٘ ؟

* غاش األٚشٕٚ ٖاّ جدا فى ايطبٝعة ؟
 

 * ٜطتددّ هلب األنطى أضٝتًني فى قطع ٚذتاّ املعادٕ ؟
 

  * تطتددّ اضطٛاْات َٔ األنطحني فى أثٓاء تطًل ادتباٍ ؟
 

 * يألنطحني أُٖٝة بايػة فى ذٝاة اإلْطإ ؟
H2O  

 * يجاْى أنطٝد ايهسبٕٛ أُٖٝة نبرية فى إضتُساز اذتٝاة عًى نٛنب األزض ؟

 *  ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ ي٘ َٓافع ٚي٘ أضساز ؟       *  ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ  ضالح ذٚ ذدٜٔ ؟

 * قطع ايػابات ٚذسائل ايػابات تصٜد َٔ ْطبة غاش ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فى ايطبٝعة ؟

 * شٜادة ْطبة ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فى ايطبٝعة فى ايطٓٛات األخريٙ ؟  
 

 * تعاْى ايبٝئة َٔ ازتفاع ْطبة ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ ؟  

* تٓاقص املطاذات ارتطساء ضاز بايبٝئة ؟
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 * ٜطتددّ َاء ادتري ايسائل فى ايهػف عٔ غاش ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ ؟

 بإَساز ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فٝ٘ ؟* ٜتعهس َاء ادتري ايسائل 

 * عٓد اغعاٍ غسٜط َاغٓطّٝٛ فى شتباز ب٘ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ ٜتهٕٛ زاضب أبٝض ؟
 

* جيُع ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ بإشاذة اهلٛاء ألعًى ؟
 

 * ال جيُع ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ بإشاذة املاء ؟
 

 ى أنطٝد ايهسبٕٛ بايكاتٌ ايصاَت ؟* ٜطُى غاش ثاْ

 * يجاْى أنطٝد ايهسبٕٛ أُٖٝة نبرية فى اضتُساز اذتٝاة عًى األزض ؟
 

 * تطاف ارتُرية إىل ايعحني فى صٓاعة ارتبص ؟  

  * ٜطتددّ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فى ايتربٜد ؟
 

* ٜطتددّ ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فى إطفاء اذتسائل ؟
 

 * ٜطًل ايعًُاء عًى املػسٚبات ايػاشٜة اضِ األغرٜة ايفازغة ؟
 

 بب ٖػاغة ايععاّ ٚقد ٜؤدى إىل ايٛفاة ؟* اإلفساط فى تٓاٍٚ املػسٚبات ايػاشٜة ٜط

؟ 2N* ٜسَص دتصئ ايٓٝرتٚجني بايسَص 
 

دِٜ اذتٝاة " ؟* مسى ايٓٝرتٚجني باألشٚت َٚعٓاٖا " ع
 

؟ اش ايٓٝرتٚجني ضسٚزى يًٓباتات ايبكٛيٝة* غ
 

 * ٚجٛد بهرتٜا عكد جرزٜة فى ايٓباتات ايبكٛيٝة ؟
 

%ادتٛى ؟ اهلٛاء ترطري ايٓٝرتٚجني ٖٛي املصدز ايسئٝطى* 
 

 * ال تطتطٝع مجٝع ايهائٓات اذتٝة ايعٝؼ بدٕٚ ْٝرتٚجني ؟
 

 ؟ ٜدخٌ ايٓٝرتٚجني فى تسنٝب مجٝع األْطحة اذتٝة* 
 

  * عٓد حتطري ايٓٝرتٚجني فى املعٌُ ْفتح صٓبٛز املاء فى ايدٚزم ؟
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  * عٓد حتطري ايٓٝرتٚجني ميسز اهلٛاء فٛم فًص ايٓراع املطدٔ ؟
 

 ٚنطٝد بٛتاضّٝٛ ؟ * عٓد حتطري ايٓٝرتٚجني فى املعٌُ ميسز اهلٛاء عًى ستًٍٛ ٖٝدز

 * ميهٔ حتطري ايٓػادز َٔ ايٓٝرتٚجني ؟

ػِ زائرة ْفاذٙ ْتٝحة إضافة املاء إىل ْاتخ إغتعاٍ املاغٓطّٝٛ فى ايٓٝرتٚجني ؟* ْ
  ؟ ٜطتددّ ايٓٝرتٚجني فى ٌَء إطازات ايطٝازات* 

 

    يألغرٜة ٚ األدٜٚة ؟ٜطتددّ ايٓٝرتٚجني ايطائٌ نُربد * 
 

  ؟ بعض املٛاد ايكابًة يالغتعاٍ ايبرتٍٚ ٚ فى ختصٜٔ ايٓٝرتٚجني ٜطتددّ* 
  

  فى صٓاعة األمسدة ٚاملدصبات  ؟ ٜطتددّ ايٓٝرتٚجني* 
  

 * ٚجٛد املذ داخٌ ادتُحُة ؟
 

* يًُدٝذ أُٖٝة نبرية فى أثٓاء ذسنة ادتطِ ؟
 

* إصابة ايٓداع املطتطٌٝ تؤدى إىل ايٛفاة ؟
 

  * ٚجٛد اذتبٌ ايػٛنى داخٌ ايعُٛد ايفكازى ؟
 

* ضسعة ضرب ايٝد عٓد َالَطتٗا جطُا ضاخٓا فحأة ؟
 

 جيب عدّ اإلضساف فى تٓاٍٚ املٛاد املٓبٗة نايكٗٛة ٚغريٖا ؟ *

 * جيب عدّ ادتًٛع فرتات طًٜٛة أَاّ ايتًٝفصٜٕٛ أٚ ايهُبٝٛتس ؟
 

  بٛصف َٔ ايطبٝب ؟* ًٜصّ عدّ تٓاٍٚ األقساص املَٓٛة إال
 

 * ضسٚزة اإلبتعاد عٔ تٓاٍٚ اذتبٛب املٗدئة ٚاملٓػطة ؟
 

* جيب يًُرافعة عًى ادتٗاش ايعصبى اإلبتعاد عٔ َصادز ايتًٛث ؟
 

   * ضسٚزة اإلبتعاد عٔ اإلدَإ ؟

    * تعترب اذتسنة َٔ أبسش َعاٖس اذتٝاة فى اإلْطإ ؟

    ملذ فى ادتُحُة ٚ اذتبٌ ايػٛنى فى ايعُٛد ايفكازى ؟* ٜكع ا
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   * حيٝط ايكفص ايصدزى بايكًب ٚايسئتني ؟
 

     * ٜٛجد غطازٜف بني ايفكسات ايععُٝة ؟
 

  أُٖٝة ايطسفني ايعًٜٛني فى اإلْطإ ؟* 
 

    أُٖٝة ايطسفني ايطفًٝني فى اإلْطإ ؟ *
 

 اهلٝهٌ ايطسفى ٖاّ ذتٝاة اإلْطإ ؟ *

  * تعترب املفاصٌ ايتى تسبط ععاّ ادتُحُة َٔ املفاصٌ ايجابت٘ ؟
 

     نبة " ايهٛع " َفصال ستدٚد اذتسنة ؟* ٜعترب َفصٌ ايس
 

    * ٜعترب َفصٌ ايفدر " ايهتف " َفصال ٚاضع اذتسنة ؟
 

* ٜعترب ادتٗاش ايعطًى احملسى األضاضى ألجطآَا ؟
 

* ايعطالت هلا دٚز ٖاّ فى ذسنة اإلْطإ ؟
 

  * تطتطٝع ايٝد ايكبض عًى األغٝاء ؟
 

  ف ٚايٛج٘ ؟* تطتطٝع ايترهِ فى عطالت األطسا
 

* ال تطتطٝع ايترهِ فى عطالت ايكٓاة اهلطُٝة ٚاألٚعٝة ايدَٜٛة ٚاملجاْة ؟
 

  بايهايطّٝٛ ٚايفٛضفٛز ٚفٝتاَني " د " ؟* ضسٚزة تٓاٍٚ ايػراء ايصرى ايػٓى 

 * ضسٚزة جتٓب ايكفص َٔ األَانٔ املستفعة أٚ ايكٝاّ باذتسنات ايعٓٝفة ؟

* جيب اإلبتعاد عٔ محٌ األغٝاء ايجكًٝة ؟
 

 * ضسٚزة ادتًٛع ٚايٛقٛف بطسٜكة صرٝرة ٚإختاذ ايٛضع ايصرٝح أثٓاء املرانسة ٚايكساءة ؟

  * جيب تعسٜض ادتطِ ألغعة ايػُظ يفرتات َٓاضبة ؟
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 * نتًة ادتطِ عٓد اْتكاي٘ َٔ ضطح األزض إىل ضطح ايكُس ؟         

 

طب  ة يًهتًة " ؟* اْتكاٍ جطِ َٔ ضطح األزض إىل ضطح ايكُس " بآي
 

       * زنب غدص فى َٓطاد عاٍ " بايٓطبة يًٛشٕ " ؟
 

 * ٚضع ْٛافر عاشية يًرسازة فى املٓصٍ " صٝفا ٚغتاء " ؟
:غتاء:صٝفا
 مجٝع املٛاد ايتى ٜطتددَٗا اإلْطإ جٝدة ايتٛصٌٝ يًرسازة ؟   * ناْت 

 * ملطت ٜدى قطعة َٔ ايجًخ ؟
 

  بني قطبإ ايطهو اذتدٜدٜة ؟ * عدّ تسى َطافات
 

   * عدّ ٚجٛد اختٓام فى ايرتََٛرت ايطبى ؟
 

    * ٚضع ايرتََٛرت ايطبى فى َاء َػًى ؟
 

* اْعداّ طبكة ايػالف ادتٛى ؟
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* تعسض َطُاز َبًٌ باملاء عدة أٜاّ دتٛ زطب ؟
 

 * ضدٓت ضًو تٓعٝف " بايٓطبة يًهتًة" ؟      تٓعٝف قبٌ ايتطدني ٚبعد ايتطدني ؟* نتًة ضًو اي
 

 
   عدّ ٚجٛد األنطحني فى اهلٛاء ادتٛى ؟ *

 

 ني ؟   * اذرتام غاش األضٝتًٝني فى جٛ َٔ األنطح
 

 * قًت ْطبة ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ بدزجة نبرية فى اهلٛاء ادتٛى ؟ 
   

 ػالف ادتٛى ؟* اضتُساز ْطبة غاش ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فى االزتفاع فى اي
 

 * شٜادة ْطبة ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ فى ايػالف ادتٛى ؟
 

 * االضتُساز فى تٓاقص املطاذات ارتطساء ٚإشاية ايػابات ؟      
 

* قطع أغحاز ايػابات ؟
 * تفاعٌ محض اهلٝدزٚنًٛزٜو املدفف َع نسبْٛات ايهايطّٝٛ ؟      

 * إغعاٍ غسٜط َاغٓطّٝٛ فى شتباز ب٘ غاش ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ ؟     
 

   * عدّ إضافة ارتُرية إىل ايعحني ؟
 

 * إضافة ارتُرية إىل ايعحني ؟      
 

 * غسب نُٝات نبرية َٔ املػسٚبات ايػاشٜة ؟
 

   * تفاعٌ األنطحني َع ايٓٝرتٚجني عٓد ٚقٛع ايربم ؟
 

   * إذا مت ايكطاء عًى بهرتٜا ايرتبة ؟
 

 * إغعاٍ غسٜط َاغٓطّٝٛ فى شتباز ب٘ غاش ايٓٝرتٚجني ؟      

 املاء ؟ بعض* ٚضع غسٜط َٔ املاغٓطّٝٛ املػتعٌ فى شتباز ممًٛء بػاش ايٓٝرتٚجني ٚإضافة 
     * عدّ ٚجٛد ايٓٝرتٚجني فى اهلٛاء ادتٛى ؟

 

   * اتصاٍ ايتفسعات ايػحريٜة رتًٝة عصبٝة خبالٜا عصبٝة زتاٚزة ؟
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  * أشٌٜ ايٓداع املطتطٌٝ ؟
 

  جطِ ضاخٔ أٚ أغٛاى ذادة أٚ ايٛخص بإبسة ؟ * َالَطتو
ايٓٗاٜات ايعصبٝة

ْبطات عصبٝة
يٝف عصبى ذطى

يٝف عصبى ذسنى

َسانص اذتظ باملذ
 

   *عٓدَا تطع ٜدى فحأة عًى ضطح ضاخٔ ؟      ؟* ملطت نٛب يدي ضاخٔ 

  * اصطداّ زنبتو ظطِ صًب ؟
 

  * اإلضساف فى تٓاٍٚ املٛاد املٓبٗة ؟
 

   * اإلفساط فى ادتًٛع أَاّ ايهُبٝٛتس ؟
 

 * تٓاٍٚ ايػدص املددزات ؟
 دخإ املصاْع ؟  * ايتعسض املطتُس هلٛاء ًَٛث ب

    * تعسض اإلْطإ املطتُس يًطٛضاء ؟
 

 * عدّ ٚجٛد قفص صدزى فى جطِ اإلْطإ ؟
 

 * عدّ ٚجٛد غطازٜف بني فكسات ايعُٛد ايفكازى ؟     
 

 * إذا ناْت مجٝع ععاّ اإلْطإ بدٕٚ َفاصٌ ؟    
 

 

  * عدّ ٚجٛد َفاصٌ فى اهلٝهٌ ايععُى ؟
 * نإ َفصٌ ايفدر ستدٚد اذتسنة ؟     

 * إٔ ٜصبح َفصٌ ايهتف ستدٚد اذتسنة ؟  
 

   * عٓدَا تكفص َٔ َهإ َستفع ؟
 ايرزاع ؟* اْبططت ايعطًة األَاَٝة ٚاْكبطت ايعطًة ارتًفٝة فى 
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 ايٓطبة

 املصدز 
 

 ريايترط

 
 
 
 
 

 ارتٛاص

 
 
 
 
 

 األُٖٝة 
 ٚ االضتدداّ



      

  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

  

19 

 

 
  

 

 ايرتََٛرت املئٛى : *: املٝصإ ايصْربنى *
 

هلب األنطى أضٝتًٝني : *
 

َاء ادتري ايسائل : *
 

ايطٗى :* ايبالضتٝو فى صٓع َكابض أٚاْى 
 

* ايصئبل فى ايرتََٛرت ايطبى :
 

        * األٚتاز : * املفاصٌ :
ثاْى أنطٝد املٓحٓٝص : *

 

* ايٓداع املطتطٌٝ :
 

* ايػطازٜف :                       ادتُحُة : *
 

: * املدٝذ
 

* األعصاب :
 

* ايعُٛد ايفكازى :
 

* ايكفص ايصدزى :
 

* ايطسفني ايطفًٝني :
 

* ايطسفني ايعًٜٛني :
 

ايٓصفإ ايهسٜٚإ : *

* اذتبٌ ايػٛنى :

 
 

  ْٝٛتٔ عًى ضطح األزض فهِ تهٕٛ نتًت٘ ؟ 01* جطِ ٚشْ٘ 
 

  ؟ جِ عًى ضطح األزض 011اذطب ٚشٕ جطِ نتًت٘ *  
 

XX
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 جساّ  011اء فازغا = * اذطب نتًة ٚٚشٕ ضائٌ اذا عًُت إٔ قساءة املٝصإ يإلْ
   جسا051ّٚقساءة املٝصإ يالْاء ٚب٘ ايطائٌ =    

 

XX
 

 نحِ اذطب ٚشْ٘ عًى ضطح األزض ٚعًى ضطح ايكُس ؟ 6* جطِ نتًت٘ عًى ضطح األزض = 
 

XX

 

 نحِ عًى ضطح األزض فاذطب : 01اْت نتًة جطِ = * إذا ن
 ٚشْ٘ عًى ضطح ايكُس  -0ٚشْ٘ عًى ضطح األزض     -0نتًت٘ عًى ضطح ايكُس     -0  

 

xx

 

 

 * إذا عًُت إٔ األنطحني ال ٜػتعٌ ٚيهٓ٘ ٜطاعد عًى االغتعاٍ فُاذا حيدث ذتٝاتٓا 
 % ؟  00عًى األزض إذا نإ األنطحني ٜٛجد فى اهلٛاء ادتٛى بٓطب أعًى َٔ    
  

 

 اْعس اىل ايسضِ املكابٌ ثِ أجب  *
 انتب ايبٝاْات  -أ           
 َا اضِ ٖرا ايػهٌ ؟ ٚفُٝا ٜطتددّ؟ -ب         

     اذنس اضِ املسنب ايرى حيطس َٓ٘ األنطحني فى املعٌُ  *

 ب ايػاشات ايتايٝة ذطب ْطبة ٚجٛدٖا فى ايػالف ادتٛى تصاعدٜا زت *
 خباز املاء ٚغاشات أخسى  -ايٓٝرتٚجني   د -ثاْى أنطٝد ايهسبٕٛ   جـ -األنطحني  ب -أ  

 

 َا ٚظٝفة ثاْى أنطٝد املٓحٓٝص أثٓاء حتطري غاش األنطحني فى املعٌُ ؟* 
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 اْعس اىل ايػهٌ املكابٌ ثِ أجب عٔ االضئًة : *
  5,   4,    0,   0,   0أنٌُ ايبٝاْات   -أ   
 َاذا حيدث إذا قسبٓا غعٝة َػتعًة َٔ فٖٛة األْبٛبة ؟ -ب  
 فى ايتفاعٌ ؟ 0َا أُٖٝة زقِ  -جـ  

 اْعس اىل ايػهٌ املكابٌ ثِ أجب عٔ االضئًة : *
  أنتب َا تدٍ عًٝ٘ األزقاّ –أ   
 ملاذا ال جيُع ايػاش ايٓاتخ بإشاذة املاء ألضفٌ ؟ -ب  
 تددّ ........... فى ايهػف عٔ ٖرا ايػاشأنٌُ : ٜط -جـ  
 اذنس اضِ املادة ايبٝطاء املتهْٛة عٓد اذرتام غسٜط  -د   

 َٔ املاغٓطّٝٛ فى ايػاش املتهٕٛ فى املدباز       

                   ايالشّ يعًُٝة ايبٓاء ايطٛئى      –أ    اذنس فكط اضِ ايػاش *
                                            ايٓاتخ َٔ عًُٝة ايبٓاء ايطٛئى  –ب 
      أى ٖرٜٔ ايػاشٜٔ َتعادٍ ايتأثري عًى ٚزم دٚاز ايػُظ بًْٛٝ٘ ؟ -جـ

 اْعس إىل ايسضِ ايرى أَاَو ثِ أجب :  *
 َا تػري إيٝ٘ األزقاّ أنتب  -ب          ايسضِ ميجٌ ...........  -أ 

 َٔ خالٜا أخسى  0َٔ ارتًٝة َع زقِ  0َاذا حيدث عٓد اتصاٍ زقِ   -جـ 

 
 ......                          ..ايسضِ ميجٌ ادتٗاش  -اْعس إىل ايسضِ ايرى أَاَو ثِ أجب : أ  *
 أنتب َا تػري إيٝ٘ األزقاّ       -ب  
 ٜٓكطِ إىل ْٛعإ اذنسُٖا ٚذدد عدد نال َُٓٗا  0زقِ   -جـ  
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 :يرى أَاَو أجب عٔ األضئًة اآلتٝة َٔ ايػهٌ ا* 
   4, 0انتب ٚظٝفة ادتصء زقِ  –ب      اْات  انتب ايبٝ –أ   

 

 َٔ ايػهٌ ايرى أَاَو أجب عٔ األضئًة اآلتٝة :* 
 5ٚ زقِ  0املفصٌ زقِ ذدد ْٛع    –ب  انتب ايبٝاْات  –أ   

                                       

 * نٝف حتافغ عًى جٗاشى اذتسنى ؟ 
 

 * َاذا ْعٓى بكٛيٓا إٔ ؟ : ٚشٕ جطِ = ٚاذد ْٝٛتٔ ؟      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - علل لما يلي:
 .كمیة المادةألنھا تعتمد على . المكان بتغیرتغیر تمقدار ثابت ال الكتلة  -١
ألن كتلة (حجم) األرض أكبر من كتلة (حجم) القمر.نھ على القمر. وزن الجسم على األرض أكبر من وز -٢

  - :التعريفـات
ھي صورة من صور الطاقة التي تنتقل من جسم الى آخر بشرط وجود اختالف في درجة الحرارة  الحرارة: -١

أنھا تنتقل من الجسم األعلى في درجة الحرارة للجسم األقل في درجة الحرارة. أيبین الجسمین 
مؤشر یساعدنا في التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أي جسم. جة الحرارة:در -٢

 التوصيل للحرارة  رديئة  المواد  جيدة التوصيل للحرارة المواد وجه المقـارنة

تسمح بسریان الحرارة خاللھا الالمواد التي   المواد التي تسمح بمرور الحرارة خاللھا التعريف

 الخشب والزجاج والبالستیك والورق والھواء  واأللمنیوم والحدید وصیل)(األسرع في الت النحاس  األمثلة

 االستخدامات
والقدور أواني الطھي

 غالیات الشاي و اللبن
غالیات المصانع

 والقدور مقابض أواني الطھي
 مقابض غالیات الشاي و اللبن

  مقبض المكواة
  المالبس الصوفیة الثقیلة

الوزنالكتلة وجه المقـارنة

قوة جذب األرض للجسم ھو  ما مقدار ما یحتویھ الجسم من مادةالتعريف

أدوات  

القياس

 المیزان ذو الكفتین
بمؤشر أو رقميواحدة الكفة الالمیزان ذو 

  الحساس المیزان

  يالمیزان الزنبرك

وحدات  

قياسال

 = كتلة مشبك الورق تقریباالجرام 
 ترا من الماء= ل الكیلو جرام

 جم ) ١٠٠( = وزن جسم كتلتھ  النیوتن

تأثير تغير  

المكان

المكان أو حالة  بتغیرتغیر تمقدار ثابت ال 
  المادة

 المكان بتغیرتغیر یثابت غیر مقدار 

  مركز األرض نحو تجھی  لیس لھا اتجاهاتجاه التأثير

العوامل  

المؤثرة
 كمیة المادة

  كتلة الجسم -
 ) ١٠×الكتلة بالكیلوجرام  الوزن بالنیوتن =(
  الكوكب الموجود علیھ الجسم -
= وزن على القمرال (

6

 ) وزن على االرضال1

  بعد الجسم عن مركز الكوكب -

  الكتلة والوزنالوحدة األوىل :  

 الطاقة احلرارية الثانية: الوحدة 



  - علل لما يلي:
.ألن الھواء مادة ردیئة التوصیل للحرارةة تترك فواصل بین ألواح الزجاج. في البلدان البارد -١
 .یحدث لھا التواءحتى تتمدد في الصیف فال  تترك مسافات فاصلة بین قضبان السكك الحدیدیة. -٢
 .البالستیكمقابض أواني الطھي من تصنع أواني الطھي من األلمنیوم بینما تصنع  -٣

 .التوصیل للحرارة ردیئة  ةدام البالستیكبینما  وصیل للحرارةجیدة الت  ةداماأللمنیوم ألن 

الترمومتر المئويالترمومتر الطبي وجه المقـارنة

 التركيب

 سمیكة مدرجةأنبوبة زجاجیة 
 أنبوبة شعریة

  مستودع بھ الزئبق
  یمنع رجوع الزئبق بسرعة للمستودع )( اختناق

 سمیكة مدرجةأنبوبة زجاجیة 
  أنبوبة شعریة

  ع بھ الزئبقمستود

س ٥ ١٠٠س إلى  ٥من صفر  س ٥ ٤٢س إلى  ٥ ٣٥من  التدريج

قیاس درجة حرارة الماء والسوائل  قیاس درجة حرارة جسم اإلنسان االستخدام

الرسمة

  - علل لما يلي:
الترمومتر الطبي في قیاس درجة السوائل.  مال یستخد -١

٣٥ألن تدریجھ من 
٤٢س الى  ◦

◦
٣٥ة السوائل یمكن أن تكون أقل من س بینما درجة حرار 

٤٢س او أعلى من   ◦
◦
 .س 

٣٥تدریجھ من  نأل مغلي.ینفجر الترمومتر الطبي عند وضعھ في ماء  -٢
٤٢س الى  ◦

◦
١٠٠س و درجة غلیان الماء  

◦
 .س 

.لیمنع عودة الزئبق إلى المستودع بسرعة فیعطي فرصة لقراءة التدریجیوجد اختناق في الترمومتر الطبي.  -٣
 .درجة ١٠٠ألنھ تدریجھ مقسم إلى بھذا االسم.  الترمومتر المئوية تسمی -٤
 .نسبة للعالم سیلیسیوس الذي صممھتسمیة الترمومتر السیلیزي بھذا االسم.  -٥
 .مثل الفھرنھیتي جلوجود انواع من التدری. التدریج السیلیزى لیس ھو الوحید للترمومترات -٦
 .تیفضل استخدام الزئبق في صناعة الترمومترا -٧

  .جید التوصیل للحرارة     .یسھل رؤیتھسائل فضي اللون یمكن ألنھ 
 .ر األنبوبة الشعریةایلتصق بجدال   .منتظم التمدد

 .السوائل یعطى مدى واسع لقیاس درجة حرارة
.س ٥ ٣٥٧س و  ٥ ٣٩٠ –یبقى سائال بین درجتي حرارة ألنھ . یعطى مدى واسع لقیاس درجة الحرارةالزئبق  -٨

 - مالحظات هامة:
 األفضل لقیاس درجة الحرارة عند األطفال الترمومتر الرقمي.
  وكل شرطة بـ  كل درجة مقسمة الى عشرة أجزاء الترمومتر الطبيفي

10

درجة. 1

  درجة واحدةبـ  كل شرطةفي الترمومتر المئوي.
  س ◦٣٧ ھيدرجة حرارة اإلنسان السلیم صحیا.
  ١٠٠ ھيودرجة غلیان الماء  الصفر ھيدرجة انصھار الجلید
  تسجیل درجة الحرارة یتم وضع الترمومتر بشكل رأسي ویكون اتجاه النظر عمودي على الترمومترعند.
  إلعادة الزئبق إلى المستودع. رجھبالكحول االثیلي ثم  تطھیرهیجب  الترمومتر الطبيعند استخدام
 درجة فھرنھایت ٢١٢سیلیزیة تقابل  ١٠٠ درجة درجة فھرنھایت و ٣٢زیة تقابل درجة درجة صفر سیلی

.درجة فھرنھایت ٩٨.٦ تقابل س ◦٣٧درجة حرارة اإلنسان السلیم  و

 الدرجة السیلیزیةھیتي  نستخدم للتحویل من سیلیزي إلى فھرن )  ×
5

9
 + (٣٢ .



- ية:أكمل العبارات التال -:١س

 لقیاس الوزن. المیزان الزنبركيلقیاس كتلة األجسام بینما یستخدم  المیزان المعتادیستخدم  -١

 .النیوتنبینما وحدة قیاس الوزن  الجرام أو الكیلو جراموحدة قیاس الكتلة  -٢

 .حالة المادةاو  المكانالكتلة مقدار ثابت ال یتغیر بتغیر  -٣

 ١٠ ×الكتلة الوزن =  -٤

.بعد الجسم عن مركز الكوكب،  الكوكب الموجود علیھ الجسم،  كتلة الجسم یتوقف وزن الجسم على -٥

 من وزن الجسم على األرض. أقلوزن الجسم في منطاد مرتفع  -٦

 وزن الجسم على القمر -٧
1

6
وزن الجسم على األرض. 

.البالستیكو  الخشبالعازلة للحرارة ، من المواد  الحدیدو  األلمنیومو  النحاسمن المواد الموصلة للحرارة  -٨

.النحاساسرع المعادن في توصیل الحرارة ھو  -٩

 .الزئبقالسائل المستخدم في الترمومترات ھو  -١٠

 .درجة الحرارةالسائل مع تغیر  حجمفكرة عمل الترمومترات ھي تغیر  -١١

 الترمومتر قبل استخدامھ. تطھیرو  رجیجب  -١٢

 من عملیة التنفس. ثاني أكسید الكربونوئي بینما ینتج غاز من عملیة البناء الض األكسجینینتج غاز  -١٣

.عملیة التنفسفي  األكسجینبینما یستھلك غاز  عملیة البناء الضوئيفي  ثاني أكسید الكربونیستھلك غاز  -١٤

 .االحتراقو  التنفسغاز األكسجین ضروري لعملیتي  -١٥

 .منجنیزثاني أكسید الفي وجود  فوق أكسید الھیدروجینیحضر األكسجین من  -١٦

 .كربونات الكالسیومفي وجود  حمض الھیدروكلوریكمن  ثاني أكسید الكربونیحضر  -١٧

 .الھواء الجويیحضر النیتروجین من  -١٨

 .الثلج الجافو  المیاه الغازیةفي صناعة  ثاني أكسید الكربونیدخل  -١٩

 .األسمدة النیتروجینیةو  النشادرو  الفوالذیدخل النیتروجین في صناعة  -٢٠

 حجم الھواء الجوي تقریبا. ١/٥ يأ  %٢١ نسبة األكسجین -٢١

 حجم الھواء الجوي تقریبا.  ٤/٥أي   %٧٨نسبة النیتروجین  -٢٢

 .%٠.٠٣ ثاني أكسید الكربوننسبة  -٢٣

 .ثالث ذرات أكسجینیتكون غاز األوزون من  -٢٤

 .الجھاز العصبي الطرفيو  الجھاز العصبي المركزيیتكون الجھاز العصبي لإلنسان من  -٢٥

 .الحبل الشوكيو  المخمن  بي المركزيیتكون الجھاز العص -٢٦

 .النخاع المستطیلو  المخیخو  النصفین الكرویینیتكون المخ من  -٢٧

 زوجا من األعصاب. ٤٣عدد األعصاب في جسم االنسان  -٢٨

 .زوج ٣١بینما عدد األعصاب الشوكیة  زوج ١٢عدد األعصاب المخیة  -٢٩

 .الجھاز الھیكلي الطرفيو  الجھاز الھیكلي المحوريمن  لإلنسان الھیكليیتكون الجھاز  -٣٠

 .العمود الفقريو  القفص الصدريو  الجمجمةمن  الجھاز الھیكلي المحوريیتكون  -٣١

 فقرة. ٣٣عدد فقرات العمود الفقري  -٣٢

 زوج. ١٢عدد ضلوع القفص الصدري  -٣٣

١وم اف ادس ت  را  ان



-:اكتب المصطلح العلمي -:٢س

   ( الكتلة )مقدار ما یحتویھ الجسم من مادة.  -١

 الوزن )( قوة جذب األرض للجسم.  -٢

 ( الجرام )وحدة قیاس الكتلة و تكافئ كتلة مشبك من الورق المعدني.  -٣

 ( الكیلو جرام )لتر من الماء النقي.  وحدة قیاس الكتلة و تكافئ كتلة -٤

 ( النیوتن )جرام.  ١٠٠وحد قیاس الوزن و تكافئ وزن جسم كتلتھ  -٥

( الحرارة )لجسم األعلى حرارة إلى الجسم األقل حرارة. صورة من صور الطاقة تنتقل من ا -٦

 ( درجة الحرارة )مؤشر یساعدنا في التعبیر عن مدى سخونة أو برودة أي جسم.  -٧

   ( جیدة التوصیل للحرارة )مواد تسمح بسریان الحرارة من خاللھا.  -٨

 ) ردیئة التوصیل للحرارة( تسمح بسریان الحرارة من خاللھا. ال مواد  -٩

  ( الترمومترات )تستخدم لقیاس درجة الحرارة. أداة  -١٠

  ( الترمومتر الطبي ). اإلنسان أداة تستخدم لقیاس درجة حرارة -١١

  ) الترمومتر المئوي (. السوائل أداة تستخدم لقیاس درجة حرارة -١٢

 ( الزئبق )في صناعة الترمومترات.  مالسائل المستخد -١٣

   ون )( ثاني أكسید الكربغاز یطلق علیھ القاتل الصامت.  -١٤

 ( النیتروجین )اآلزوت. غاز یطلق علیھ  -١٥

  ( العامل المساعد )مادة تزید من سرعة التفاعل.  -١٦

 ( اكسي استیلین )لھب یستخدم في قطع و صھر و لحام المعادن.  -١٧

( الجھاز العصبي )الجھاز المسؤول عن التنسیق بین جمیع أجھزة الجسم.  -١٨

  ( المخ )مركز التحكم الرئیسي في الجسم.  -١٩

 ( األوتار )ما یربط العضالت بالعظام.  -٢٠

   ( المفاصل )موضع اتصال طرفي عظمتین.  -٢١

 ( الخلیة العصبیة )وحدة بناء الجھاز العصبي.  -٢٢

 ( الفعل المنعكس )استجابة تلقائیة من الجسم نحو المؤثرات الخارجیة.  -٢٣

-:اذكر موضع كال من -:٣س

  داخل علبة الجمجمة  المخ

  ل المخداخ  النصفان الكرویان

  اسفل النصفین الكرویین من الجھة الخلفیة  المخیخ

  اسفل المخیخ  النخاع المستطیل

  داخل سلسلة العمود الفقري  الحبل الشوكي

  بین فقرات العمود الفقري  فالغضاری



-:اذكر أهمية واحدة لكل من -:٤س

 قیاس كتلة الخضراوات و الفاكھة المیزان المعتاد

  كتلة المشغوالت الذھبیة قیاس المیزان الحساس

  قیاس وزن األجسام المیزان الزنبركي

  الترمومترات ةصناع الزئبق

  غالیات المصانع –غالیات الشات و اللبن  –أواني الطھي و القدور   جیدة التوصیل للحرارة

 لةالمالبس الصوفیة الثقی –مقبض المكواة  –مقابض أواني الطھي و القدور   التوصیل للحرارة ردیئة

 قیاس درجة حرارة السوائل الترمومتر المئوي

  قیاس حرارة اإلنسان الترمومتر الطبي

 عملیات االحتراق –تنفس الكائنات الحیة   غاز األكسجین

 اطفاء الحرائق –صناعة الثلج الجاف  –صناعة المیاه الغازیة   غاز ثاني أكسید الكربون

  صناعة األسمدة النیتروجینیة –ة الفوالذ صناع –ملئ إطارات السیارات   غاز النیتروجین

  یساعد في تفكك فوق أكسید الھیدروجین الى ماء و أكسجین  فوق أكسید المنجنیز

 حمایة المخ ةالجمجم

  یساعد في عملیة التنفس –حمایة القلب و الرئتین  القفص الصدري

 یسمح بانحناء الجسم –حمایة الحبل الشوكي  العمود الفقري

 نقل الرسائل العصبیة من جمیع أجزاء الجسم إلى المخ و العكس–مسئول عن الفعل المنعكس  وكيالحبل الش

 مسئوالن عن الحركات اإلرادیة –یحتویان على مراكز االحساس و التفكیر و التذكر   النصفان الكرویان

 حفظ توازن الجسم المخیخ

 مسئول عن الحركات الالإرادیة النخاع المستطیل

 قل السیال العصبين األعصاب

  تسھل حركة الجسم المفاصل

 تقلیل االحتكاك بین فقرات العمود الفقري الغضاریف

  تربط العضالت بأطراف العظام األوتار

-:مسائل -:٥س

كجم احسب: ٦٠جسم كتلتھ على سطح األرض  -١

 كجم ( ألن الكتلة مقدار ثابت ) ٦٠=  كتلة الجسم على القمر - أ

نیوتن ٦٠٠=  ١٠ ×الكتلة ( كجم )  = وزن الجسم على األرض - ب

نیوتن ١٠٠=  ٦ ÷ ٦٠٠=  ٦ ÷= وزن الجسم على األرض  وزن الجسم على القمر - جـ

 نیوتن على سطح القمر احسب: ٥٠جسم وزنھ  -٢

نیوتن ٣٠٠=  ٦ × ٥٠=  وزن الجسم على األرض - أ

كجم ٣٠=  ١٠ ÷ ٣٠٠=  كتلة الجسم على األرض - ب
الوزن 
بالنیوتن

الكتلة 
١٠ (كجم) × 

÷
الوزن على االرض

٦الوزن على القمر
÷

×



-:علل لما يلي -:٦س

على األرض أكبر من وزنھ على القمر. وزن الجسم -١

 .ألن جاذبیة األرض أكبر من جاذبیة القمر
قوة جاذبیة القمر أقل من قوة جاذبیة األرض. -٢

 .ألن كتلة القمر أقل من كتلة األرض
وزن الجسم في منطاد مرتفع أقل من وزن الجسم على سطح األرض. -٣

 .ألنھ كلما ارتفعنا ألعلى تقل قوة جذب األرض للجسم
مقابض أواني الطھي من البالستیك.تصنع أواني الطھي من األلمنیوم بینما تصنع  -٤

 .ألن األلمنیوم مادة  جیدة التوصیل للحرارة بینما البالستیك مادة  ردیئة التوصیل للحرارة
یوجد اختناق في الترمومتر الطبي.  -٥

 .لیمنع عودة الزئبق إلى المستودع بسرعة فیعطي فرصة لقراءة التدریج
یھ.ترمومتركمادة استخدام الزئبق  -٦

     .جید التوصیل للحرارة    .ألنھ سائل فضي اللون یمكن یسھل رؤیتھ

 .ال یلتصق بجدار األنبوبة الشعریة  .منتظم التمدد

 .یعطى مدى واسع لقیاس درجة حرارة السوائل
طفال.یستخدم الترمومتر الرقمي لقیاس درجة حرارة األ -٧

 .ألن الترمومتر الطبي قد ینكسر بالضغط علیھ و الزئبق مادة سامة
یجمع األكسجین و النیتروجین بإزاحة الماء ألسفل. -٨

 .ألن كالھما شحیح الذوبان في الماء
.بإزاحة الماء ثاني أكسید الكربونیجمع ال  -٩

 .ألنھ یذوب في الماء
تمأل إطارات السیارات بالنیتروجین. -١٠

 .ت نسبیاً مع تغیر درجة الحرارةألن حجمھ ثاب
.في إطفاء الحرائق ثاني أكسید الكربونیستخدم  -١١

 .االشتعال على یساعد وال یشتعل الألنھ 
ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني بعنصري الكالسیوم و الفسفور. -١٢

 .لتقویة العظام و المحافظة علیھا

-:حدد نوع المفاصل التالية -:٧س

 :مفاصل عدیمة الحركة.ھي  المفاصل الثابتة 

 :ھي مفاصل تتحرك في اتجاه واحد. المفاصل محدودة الحركة 

 ھي مفاصل تتحرك في جمیع االتجاھات. :مفاصل واسعة الحركةال 

  مفاصل واسعة الحركة  الفخذ  (عدیمة الحركة)مفاصل ثابتة   الجمجمة

  مفاصل واسعة الحركة  الكتف  مفاصل محدودة الحركة  الكوع

  مفاصل واسعة الحركة  الرسغ  حدودة الحركةمفاصل م  الركبة



-:أنواع العضالت -:٨س

  األطراف والجذع والوجھ وجدار البطنعضالت مثل  یمكن التحكم بھا.عضالت إرادیة : ھي التي. 

 القناة الھضمیة واألوعیة عضالتمثل  .ھابتحكم الإرادیة : ھي التي تعمل تلقائیا وال تستطیع عضالت ال 

 .ة البولیةالدمویة والمثان

-:ماذا يحدث إذا -:٩س

 ال نستطیع صنع مقابض عازلة ألواني الطھي.  كانت جمیع المواد جیدة التوصیل للحرارة. -١

وضع الترمومتر الطبي في ماء مغلي.   -٢

 م.◦٤٢م و نھایة الترمومتر الطبي عند ◦١٠٠ینفجر الترمومتر ، ألن الماء یغلي عند 

 ال نستطیع الحصول على درجة حرارة دقیقة.الطبي.  عدم وجود اختناق في الترمومتر  -٣

 تصعب الحركةكانت جمع المفاصل ثابتة.   -٤

تناول اإلنسان كمیة كبیرة من المیاه الغازیة. -٥

 یصاب بھشاشة العظام و یزید ثاني أكسید الكربون في الدم و یسبب االختناق.

زیادة نسبة  ثاني أكسید الكربون في الجو.  -٦

 ترتفع درجة حرارة األرض ( االحتباس الحراري ). –لحیة تختنق الكائنات ا

 تتكون أكاسید النیتروجین.اتحد األكسجین مع النیتروجین في وجود البرق.   -٧

 یضر الجھاز العصبي.اإلفراط في تناول المنبھات.   -٨

 ضر الجھاز العصبي.یاإلفراط في الجلوس أمام الكمبیوتر.   -٩

 الھیكلي. یضر الجھازالقفز من أماكن مرتفعة.   -١٠

 -:أهم الرسومات-:١٠س

:تحضیر ثاني أكسید الكربون -٢    :تحضیر األكسجین -١

:الحبل الشوكي –الجھاز الھیكلي الطرفي (العلوي/السفلي)  -٤:   الخلیة العصبیة-٣

فوق أكسید 
الھیدروجین

ماء
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 ) الكتلة (             مقدار ما يحتوية الجسم من مادة                                                                         -1

 كتلة مشبك الورق المعدني                                                             ) الجرام ( وحدة قياس الكتلة يكافيء -2

 سلزيوس                                ) الكيلوجرام ( °4وحدة قياس الكتلة و يكافيء كتلة واحد لتر من الماء المقطر عند  -3

 ز األرض                                                               ) الوزن (قوة جذب األرض لألجسام و تؤثر نحو مرك -4

 وتن (جرام                                                         ) الني 100وحدة قياس الوزن و يكافيء وزن جسم كتلته  -5

 ) الميزان الزنبركي (    أداة تستخدم في تعيين وزن الجسم                                                                                -6

 ) الحرارة ( درجة الحرارة بين الجسمين       صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم الى آخر بشرط وجود إختالف في -7
 ) درجة الحرارة (      عن مدى سخونة أو برودة جسم                                                 ي التعبير مؤشر يساعدنا ف -8

 ) المواد الموصلة للحرارة / مواد جيدة التوصيل للحــرارة (               مواد تسمح بسريان الحرارة من خاللها                        -9
 ) المواد العــــازلة للحرارة / مواد رديئة التوصيل للحرارة (               مواد ال تسمح بسريان الحرارة من خاللها                     -10

 ) طبقة األوزن (                 طبقة بالغالف الجوي تحمي األرض من اإلشعاعات الضارة القادمة من الشمس                 -11

 ) لهب األكسي أستيلين (                        م                   °3500حرارته  م في قطع و لحام المعادن و تصل درجةلهب يستخد -12

 ) غاز ثاني أكسيد الكربون (                   غاز أثقل من الهواء و يعكر ماء الجير الرائق                                                 -13

 ) عملية التخمر (                   عملية تنشأ من إضافة الخميرة الى العجين و ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكربون               -14
 ) التشابك العصبي (                               اتصال التفرعات الشجيرية أو التفرعات النهائية لخاليا عصبية                        -15

 ) الفعل المنعكس (                إستجابة تلقائية سريعة يصدرها الجهاز العصبي عند تعرض الجسم لمؤثر خارجي فجأة           -16
 ) الحبل الشوكي (     و يحيط بها مادة بيضاء  Hعضو مسئول عن األفعال المنعكسة و يتكون من مادة رمادية على شكل حرف  -17

 ) الحركة (               قدرة الكائن الحي على تغيير مكانه في الوسط الذي يعيش فيه                                         -18
 ) العمود الفقاري (                                                          محور الهيكل العظمي                                            -19

 ) الغضاريف (              مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقري تحميها من اإلحتكاك                                            -20
 ) المفاصل (                   مواضع تقابل العظام و تسمح بالحركة فيما بين العظام                                              -21

 ) المفاصل الثابتة (                 إتجاه مثل مفاصل الجمجمة                                        مفاصل ال تسمح بالحركة في أي -22
 ة الحركة () مفاصل محدود               المرفق                        مفاصل تسمح بالحركة في اتجاه واحد فقط مثل مفصل الركبة و  -23

 ) مفاصل واسعة الحركة   (                         مفاصل تسمح بالحركة في عدة إتجاهات مثل مفصل الكتف و الفخذ                    -24
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 الشكل المقابل يمثل جهاز تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون -ت
 حمض هيدروكلوريك مخفف ( 1المادة )

 كربونات الكالسيوم ( 2المادة )

 هذا الغاز . استخداماتأذكر 

 عملية البناء الضوئي -1
 اطفاء الحرائق -2

 صناعة المياه الغازية -3
 الجاف ( التبريد ) الثلج -4

 

 الشكل المقابل يمثل الخلية العصبية -ث

 تفرعات نهائية -1

 محور الخلية -2
 نواة -3

 الشكل المقابل يمثل الترمومتر الطبي -ج

 مستودع الزئبق -1

 اختناق -2

 انبوبة شعرية -3
 انبوبة زجاجية شفافة -4

 

 الشكل المقابل يمثل الترمومتر المئوي -ح

 درجة تجمد الماء -1
 درجة غليان الماء -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقابلفي الشكل 
 )ب(إلى الجسم   )أ(  تنتقل الحرارة من الجسم      

 في درجة الحرارة  األعلىالسبب :  ألن الحرارة تنتقل من الجسم 

 في درجة الحرارة األقلالى الجسم 

 عند تساوي الجسمين في درجة الحرارةمتى يتوقف إنتقال الحرارة ؟  



 

 

 

7 

 

 

 الوزن الكتلة وجة المقارنة

 قوة جذب األرض للجسم  يحتويه الجسم من مادة مقدار ما التعريف

 يؤثر نحو مركز األرض ليس لها اتجاه تأثير اتجاه التأثير

العوامل التي 
 تتوقف عليها

 كتلة الكوكب  -2  كتلة الجسم -1 كمية المادة
 مركز الكوكببعد الجسم عن -3

 الميزان الزنبركي الميزان الحساس -الميزان المعتاد   أداة القياس

 النيوتن الكيلوجرام  -الجرام   وحدات القياس

 يتغير  ال تتغير تأثير تغير المكان

 الجرام الكيلوجرام وجة المقارنة

كتلة واحد لتر من  وحدة قياس الكتلة و هو ما يكافيء التعريف
 سلزيوس 4الماء المقطر عند 

وحدة قياس الكتلة و هو ما يعادل كتلة مشبك الورق 
 المعدني

 الميزان الزنبركي الميزان المعتاد وجة المقارنة

 أداة قياس الوزن أداة قياس الكتل الكبيرة اإلستخدام

 المواد رديئة التوصيل للحرارة المواد جيدة التوصيل للحرارة وجة المقارنة

 مواد ال تسمح بسريان الحرارة من خاللها مواد تسمح بسريان الحرارة من خاللها التعريف

 البالستيك –الخشب  –القماش  –الهواء  –الورق  الزئبق -الحديد  –األلومنيوم  –النحاس  األمثلة

 الترمومتر المئوي الترمومتر الطبي وجة المقارنة

 قياس درجة حرارة السوائل قياس درجة حرارة اإلنسان اإلستخدام

 سلزيوس  °35يبدأ من      التدريج

 سلزيوس  °42و ينتهي بـ 

 يبدأ من       صفر سلزيوس

 سلزيوس  °100و ينتهي بـ 

 ال يحتوي على اختناق يحتوي على اختناق اإلختناق

 الزئبق الزئبق السائل المستخدم

 تدريج سيليزيوس تدريج فهرتهايت وجة المقارنة

 °صفر °212 درجة غليان الماء

 °100 °32 درجة تجمد الماء

 اإلحتراق التأكسد وجة المقارنة

 حرارةالعناصر بسرعة و ينتج عنه ضوء و اتحاد األكسجين مع اتحاد األكسجين مع العناصر ببطء في وجود الرطوبة  التعريف

 غاز النيتروجين غاز ثاني أكسيد الكربون غاز األكسجين وجة المقارنة

 2O 2CO 2N الرمز الكيميائي

 من ذرتين نيتروجينيتركب  يتركب من ذرة كربون و ذرتين اكسجين ذرتين اكسجين يتركب من التركيب

 %78 %0.03 %21 نسبة الغاز

يحضر من فوق أكسيد الهيدروجين في  التحضير
 وجود ثاني أكسيد المنجنيز كعامل مساعد

يحضر من تفاعل كربونات الكالسيوم 
 مع حمض الهيدروكلوريك المخفف

___________ 

تقريب شريط 
ماغنسيوم الى 

 الغاز

يظل مشتعال و تتكون مادة بيضاء من 
 أكسيد الماغنسيوم

يظل مشتعال و تتكون مادة بيضاء من 
أكسيد الماغنسيوم  و تتكون مادة 
 سوداء اللون على جدران المخبار

 

 ماء الجير المتعكر ماء الجير الرائق وجة المقارنة

 كربونات الكالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم التركيب

 )  راسب  أبيض  (  ال تذوب في الماء تذوب في الماء الماءالذوبان في 

 الحبل الشوكي المخ وجة المقارنة

 داخل تجويف فقرات العمود الفقاري داخل الجمجمة المكان

مركز التحكم الرئيسي بالجسم ينسق السلوكيات و  الوظيفة
 العواطف و التفكير

 المسئول عن األفعال الكنعكسة
 

 النخاع المستطيل النصفان الكرويان وجة المقارنة

 تحتويان على مراكز التفكير و التذكر الوظيفة
 المسئول عن العمليات اإلرارادية

المسئول عن تنظيم العمليات الالإرادية مثل تنظيم 
 ضربات القلب و الجهاز التنفسي

 األعصاب المخية األعصاب الشوكية وجة المقارنة

 (24زوج ) 12 (62زوج ) 31 العدد

 المخ الحبل  الشوكي    .......  تخرج  من

 السؤال الثامن  :  قارن بين كال مما يأتي
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 لطرفيالهيكل ا الهيكل المحوري وجة المقارنة

 عظام الطرفان السفليان –عظام الطرفان العلويان  القفص الصدري –العمود الفقري  –الجمجمة  التركيب

 القفص الصدري العمود الفقاري وجة المقارنة

 في جميع اإلتجاهات اإلنحناء الوظيفة
 حماية الحبل الشوكي

 حماية القلب و الرئتان
 المساعدة في عمليتي الشهيق و الزفير

 الطرفان السفليان الطرفان العلويان وجة المقارنة

 عظام القدم –عظمتا الساق  –عظمة الفخذ  اليدعظام  –عظمتا الساعد  –عظمة العضد  التركيب

 مفاصل ثابتة مفاصل محدودة الحركة مفاصل واسعة الحركة وجة المقارنة

 مفاصل ال تسمح بالحركة مفاصل تسمح بالحكة في اتجاه واحد فقط مفاصل تسمح بالحركة في جميع اإلتجاهات التعريف

 الجمجمة الركبة -المرفق  –الكوع  المعصم-الكاحل  -  الكتف –الرسغ  –الفخذ  األمثلة

 

 

 

  كيلوجرام على سطح األرض إحسب 50(جسم كتلته تساوي 1) 

 الجسم على سطح القمر   )أ(كتلة

 )ب(وزن الجسم على سطح األرض

     

 

 ألن الكتلة ال تتغير بتغير الكوكب أو المكان الموجود عليه الجسمكيلو جرام   50 )أ(كتلة الجسم على سطح القمر  =  

 نيوتن X  10      =50 X  10    =500الوزن بالنيوتن  =  الكتلة بالكيلوجرام    )ب(وزن الجسم على سطح األرض

 جرام على سطح األرض إحسب :وزن الجسم على سطح األرض 600( جسم كتلته 2) 

 

 1000     ÷    الكتلة بالكيلوجرام  =  الكتلة بالجرام
 كيلوجرام  0.6=       1000     ÷   600الكتلة بالكيلوجرام  =  

    X  10الوزن بالنيوتن  =  الكتلة بالكيلوجرام   

 نيوتن    X  10    =6 0.6الوزن بالنيوتن  =  

 نيوتن على سطح األرض فكم يكون وزنه على سطح القمر؟ 600( جسم وزنه 3) 

 

 

 6   ÷الوزن على القمر  =  الوزن على األرض   

 نيوتن 100=   6   ÷   600الوزن على القمر  =  

 على سطح األرض ؟نيوتن فكم يكون وزنه  60(جسم وزنه على سطح القمر 4)

 

 

 

 X   6الوزن على األرض  =  الوزن على القمر  

 نيوتن X    6       =360   60الوزن على األرض   =  

 نيوتن إحسب : 720(جسم وزنه على سطح االرض 5)
 )أ(كتلة الجسم على سطح األرض
 )ب(وزن الجسم على سطح القمر

 

 

 )أ(كتلة الجسم على سطح األرض
 10    ÷الكتلة بالكيلوجرام   =  الوزن بالنيوتن   

 كيلوجرام 72=     10   ÷   207الكتلة بالكيلوجرام   =   

 القمر )ب(وزن الجسم على سطح

 6   ÷الوزن على القمر  =  الوزن على األرض   

 نيوتن 120=   6   ÷   720الوزن على القمر  =  

 مسائل

 اإلجابة

 اإلجابة

 اإلجابة

 اإلجابة

 اإلجابة

 التاسع  :  السؤال 
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  . . الحركةالحركة...... ...... ............................................الحركة ، الحركة ، ............................ ............................ من أنواع المفاصل من أنواع المفاصل   --66

، ، ..............................................، ، ........................ ........................ يتكون عظام الطرف السفلى من عظمة يتكون عظام الطرف السفلى من عظمة   --77

. ....................... ......................  

  ............................. ............................. العضالت مزودة بأربطة تسمى العضالت مزودة بأربطة تسمى   --88

  ..المشىالمشىأثناء أثناء ................... ................... ......عضله يستخدم منها عضله يستخدم منها ...................... ...................... يحتوى جسم االنسان على يحتوى جسم االنسان على   --99

  ..بانتظام بانتظام ............................ ............................ يجب ممارسة يجب ممارسة   --1111

  . . عند اقتراب جسم من العين عند اقتراب جسم من العين ........................................................من أمثلة الفعل المنعكس حركة من أمثلة الفعل المنعكس حركة   --1111

  ................................................، حركة ، حركة ........................................................النخاع المستطيل ينظم ضربات النخاع المستطيل ينظم ضربات   --1212

  ....................................................، ، ........................................................الجهاز العصبى المركزى يتكون من الجهاز العصبى المركزى يتكون من   --1313

  ..................................، ، ........................................................، و ، و ........................................................يتكون المخ من يتكون المخ من   --1414

سمسم  22عند التحليل الكهربى للماء عند التحليل الكهربى للماء   OO22إذا كان حجم غاز إذا كان حجم غاز   --1155
33
  ................................  HH22كون حجم كون حجم فيفي  

يتفاعل مع المواد بسهوله و يتحد مع الماغنسيوم مكونا مادة يتفاعل مع المواد بسهوله و يتحد مع الماغنسيوم مكونا مادة .................... .................... غاز غاز   --1616

  ............................. ............................. و بإضافة الماء تتصاعد رائحة و بإضافة الماء تتصاعد رائحة ....................... ....................... 

  ............................سيارات و بعض أنواع من سيارات و بعض أنواع من الال........................................................فى ملئ فى ملئ   NN22يستخدم غاز يستخدم غاز   --1717

  



 

) 8 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  . . فى صناعة الفوالذ فى صناعة الفوالذ ........................................................يستخدم غاز يستخدم غاز   --1818

  ..........................................................يسمى عديم الحياه أو يسمى عديم الحياه أو ........................................................غاز غاز   --1919

  . . يستخدم فى صناعة المياه الغازية يستخدم فى صناعة المياه الغازية ........................................................غاز غاز   --2121

  . . مهم لعملية البناء الضوئى مهم لعملية البناء الضوئى ............................ ............................ غاز غاز   --2121

الكالسيوم الكالسيوم ........................................................يعكر ماء الجير الرائق حيث يحول يعكر ماء الجير الرائق حيث يحول ........................................................غاز غاز   --2222

  ..............................................الكالسيوم ال تذوب فى الكالسيوم ال تذوب فى ... ............................... ............................إلى إلى 

  ............................. ............................. و و ............................ ............................ احتراق احتراق   CCOO22ن مصادر غاز ن مصادر غاز مم  --2323

  . . فى أسطوانات للغوص تحت الماء فى أسطوانات للغوص تحت الماء ............................. ............................. يعبأ غاز يعبأ غاز   --2424

  . .   OO22ذرات من ذرات من ............................ ............................ غاز األوزون يتكون من غاز األوزون يتكون من   --2525

  . . أثقل من الهواء أثقل من الهواء ....... ....... ..........................................غاز غاز   --2626

تتم ببطء حيث يتحد تتم ببطء حيث يتحد ................... ................... يتنج عنها ضوء و حرارة بينما عملية يتنج عنها ضوء و حرارة بينما عملية ................... ................... عملية عملية   --2727

  . . فى جو من الرطوبة فى جو من الرطوبة   OO22العنصر مع العنصر مع 

  . .   OO22بإستخدام ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء و بإستخدام ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء و ................... ................... ينحل ينحل   --2828

  ................... . ................... . د المنجنيز د المنجنيز يعتبر ثانى أكسييعتبر ثانى أكسي  --2929

  ........................................ينجذب الغالف الجوى إلى الكرة األرضية بواسطة ينجذب الغالف الجوى إلى الكرة األرضية بواسطة   --3131

  . ................... . ................... إلى إلى ................... ................... تدريج الترمومتر المئوى من تدريج الترمومتر المئوى من   --3131

  



 

) 9 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  ..مادة منتظمة التمدد مادة منتظمة التمدد ......................................يعتبر مادة يعتبر مادة   --3232

  . .  ̊ ̊    111111ال يحتوى على اختناق و تدريجة من صفر ال يحتوى على اختناق و تدريجة من صفر ......................................الترمومتر الترمومتر   --3333

  . ................... . . ................... . ، ،   3939  ––من درجتى حراره من درجتى حراره ......................................الزئبق يبقى الزئبق يبقى   --3434

  ......................................و تنكمش بـ و تنكمش بـ ......................................السوائل تتمدد بـ السوائل تتمدد بـ   --3535

  ........................................، ، ......................................من المواد العازلة من المواد العازلة   --3636

  .................... .................... ، ، ......................................من المواد الموصلة من المواد الموصلة   --3737

  ..يوصل للحراره أسرع من االلومونيوم يوصل للحراره أسرع من االلومونيوم ......................................معدن معدن   --3838

  . . ما يحتوية الجسم من مادة ما يحتوية الجسم من مادة ......................................الكتلة هى الكتلة هى   --3939

  ..............................قياس الوزن قياس الوزن   وحدهوحده......................................أو أو ......................................وحده قياس الكتلة وحده قياس الكتلة   --4141

  .................... .................... الكتلة مقدار الكتلة مقدار   --4141

  XX  1111= ...................= ...................الوزن الوزن   --4242

  . . جرام جرام = ................... = ................... ا نيوتن ا نيوتن   --4343

  . . هى قوة جذب األرض للجسم هى قوة جذب األرض للجسم ......................................  --4545

  . . المصنوعات الحديدية المصنوعات الحديدية ......................................بب بب صدأ الحديد تسصدأ الحديد تس  --4646

  . . يساعد على االشتعال يساعد على االشتعال ................... ................... غاز غاز   --4747

  . . يقل كلما ارتفعنا ألعلى يقل كلما ارتفعنا ألعلى ................... ................... غاز غاز   --4848



 

) 11 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  ......................................لذلك يعتبر لذلك يعتبر .................... .................... الرمز الكيميائى لثانى أكسيد الكربون الرمز الكيميائى لثانى أكسيد الكربون   --4949

  ..للخبز ليصبح مساميًاللخبز ليصبح مساميًا......................................تضاف تضاف   --5151

    



 

) 11 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  

  

  

  : : علل لما يأتى علل لما يأتى ( ( 11

  . . يعتبر المخ المركز الرئيسى فى الجسم يعتبر المخ المركز الرئيسى فى الجسم   --11

  . . ألنه ينسق جميع العمليات و األفكار و السلوكيات و العواطف ألنه ينسق جميع العمليات و األفكار و السلوكيات و العواطف   --

  ..وجود المخ داخل علبة عظميةوجود المخ داخل علبة عظمية  --22

  ..لحمايتهلحمايته  --

  . . النصفان الكرويان فى المخ لهما دور كبيرالنصفان الكرويان فى المخ لهما دور كبير  --33

  . . ى الحركات اإلرادية ى الحركات اإلرادية التحكم فالتحكم ف  --

  . . استقبال النبضات العصبية استقبال النبضات العصبية   --

    ..التفكيرالتفكيريحتوى على مراكز يحتوى على مراكز   --

  . . المخيخ مهم جدًا للجسمالمخيخ مهم جدًا للجسم  --44

  . . يحافظ على توازنه أثناء الحركة يحافظ على توازنه أثناء الحركة   --

  . . إصابة النخاع المستطيل يؤدى إلى الوفاة إصابة النخاع المستطيل يؤدى إلى الوفاة   --55

  ..ألنه مسئول عن تنظيم ضربات القلب و تنظيم حركة التنفسألنه مسئول عن تنظيم ضربات القلب و تنظيم حركة التنفس  --



 

) 12 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  . . ليد عند مالمستها لجسم ساخن ليد عند مالمستها لجسم ساخن سرعة سحب اسرعة سحب ا  --66

  . . ألن الحبل الشوكى مسئول عن االفعال المنعكسة دون تفكيرألن الحبل الشوكى مسئول عن االفعال المنعكسة دون تفكير  --

  . . يجب عدم االسراف فى تناول المنبهات يجب عدم االسراف فى تناول المنبهات   --77

  . . ألنها تؤدى للتوتر العصبى و تؤثر على النوم و منها ضربات القلبألنها تؤدى للتوتر العصبى و تؤثر على النوم و منها ضربات القلب  --

  . . وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقرى وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقرى   --88

  ببعضها ببعضها   لتمنع احتكاك الفقراتلتمنع احتكاك الفقرات  --

  . . القفص الصدرى له دور كبير فى حياة االنسان القفص الصدرى له دور كبير فى حياة االنسان   --99

  . . حماية الرئتين و القلب و له دور فى عمليتى الشهيق و الزفيرحماية الرئتين و القلب و له دور فى عمليتى الشهيق و الزفير  --

  . . المفاصل مهمة للحركة المفاصل مهمة للحركة   --1111

  . . ألنها تسمح بالتحرك فى جميع االتجاهات ألنها تسمح بالتحرك فى جميع االتجاهات   --

  . . يحب تناول الغذاء الصحى المزود بالكالسيوم و الفوسفور يحب تناول الغذاء الصحى المزود بالكالسيوم و الفوسفور   --1111

  . . صابة بأمراض لين العظامصابة بأمراض لين العظاملتجنب االلتجنب اال  --

  . . يجب عدم الجلوس و الوقوف بطريقة غير صحيحة يجب عدم الجلوس و الوقوف بطريقة غير صحيحة   --1212

  . . لعدم اجهاد فقرات العمود الفقرىلعدم اجهاد فقرات العمود الفقرى  --

  . . يسخدم األلومونيوم فى صناعة أوانى الطهىيسخدم األلومونيوم فى صناعة أوانى الطهى  --1313

  . . ألنه جيد التوصيل للحرارهألنه جيد التوصيل للحراره  --



 

) 13 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  . . يجب عدم الضغط على الترمومتر باالسنان يجب عدم الضغط على الترمومتر باالسنان   --1414

  . . ق و يسبب التسمم ق و يسبب التسمم حتى ال ينكسر و يخرج الزئبحتى ال ينكسر و يخرج الزئب  --

  ..وجود اختناق فى الترمومتر الطبى وجود اختناق فى الترمومتر الطبى   --1515

  . . ليمنع رجوع الزئبق إلى المستودع بسهوله ليمنع رجوع الزئبق إلى المستودع بسهوله   --

  . . يسمى الترمومتر المئوى بالترمومتر السليزيوسى يسمى الترمومتر المئوى بالترمومتر السليزيوسى   --1616

  ..نسبة للعالم سيلزيوس الذى صمم التدريج السلزيوسى نسبة للعالم سيلزيوس الذى صمم التدريج السلزيوسى   --

  . . الغالف الجوى له دور فى حماية األرضالغالف الجوى له دور فى حماية األرض  --1717

  . . من األشعة الفوق بنفسجية من األشعة الفوق بنفسجية حماية األرض حماية األرض   --

  . . يعمل على اعتدال درجات الحرارة يعمل على اعتدال درجات الحرارة   --

  . . يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز عامل مساعد يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز عامل مساعد   --1818

  . . ألنه يدخل التفاعل بدون تغير فى كميته أو خواصه ألنه يدخل التفاعل بدون تغير فى كميته أو خواصه   --

  ..بإزاحة الماء ألسفلبإزاحة الماء ألسفل  OO22يجمع يجمع   --1919

  . . ألنه صعب الذوبان فى الماءألنه صعب الذوبان فى الماء  --

  . . فى الجو فى الجو       CCOO22زيادة نسبة زيادة نسبة   --2121

  إزالة الغابات إزالة الغابات     -  -حتراق الوقود حتراق الوقود اا  --

  



 

) 14 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  . . حدوث ظاهره االحتباس الحرارى حدوث ظاهره االحتباس الحرارى   --2121

  . . فى الجو فى الجو   CCOO22لزيادة نسبة لزيادة نسبة   --

CCOO22تعكر ماء الجير الرائق عند امرار تعكر ماء الجير الرائق عند امرار   --2222
    

  . . عليه عليه 

  ..لتكون كربونات الكالسيوم التى ال تذوب فى الماءلتكون كربونات الكالسيوم التى ال تذوب فى الماء  --

  . . فى طفايات الحريق فى طفايات الحريق   CCOO22يستخدم يستخدم   --2323

  . . على االشتعالعلى االشتعالألنه ال يشتعل و ال يساعد ألنه ال يشتعل و ال يساعد   --

  ( ( عديم الحياةعديم الحياة))يسمى النيتروجين باألزوت يسمى النيتروجين باألزوت   --2424

  . . ألنه ال يشتعل و ال يدخل فى التنفسألنه ال يشتعل و ال يدخل فى التنفس  --

  . . يتم امرار الهواء على فلز النحاس الساخن يتم امرار الهواء على فلز النحاس الساخن     NN22فى تحضير غاز فى تحضير غاز   --2525

  . .   OO22ليتحد مع ليتحد مع   --

  . . فى ملئ إطارت السيارات فى ملئ إطارت السيارات   NN22يستخدم غاز يستخدم غاز   --2626

  . . ت الحرارهت الحرارهللثبات النسبى فى حجمه عند تغير درجاللثبات النسبى فى حجمه عند تغير درجا  --

  . . بإزاحه الهواء ألعلى بإزاحه الهواء ألعلى   CCOO22يجمع يجمع   --2727

  . . ألنه اثقل من الهواء ألنه اثقل من الهواء   --

  . . يستخدم لهب االكسى استيلين فى قطع و لحام المعادنيستخدم لهب االكسى استيلين فى قطع و لحام المعادن  --2828

  ..  ̊˚  35113511ألنه تصل درجة حرارته إلى ألنه تصل درجة حرارته إلى   --



 

) 15 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  . . طبقة األوزون لها دور كبير فى حماية الكائنات الحيةطبقة األوزون لها دور كبير فى حماية الكائنات الحية  --2929

  . . عة الفوق بنفسجية عة الفوق بنفسجية ألنها تحمى الكائنات الحية من األشألنها تحمى الكائنات الحية من األش  --

- - ( :( :XX) ) أو أو ( ( ))ضع عالمة ضع عالمة 

    ((XX))              ..الكتلة تتغير بتغير المكان الكتلة تتغير بتغير المكان ( ( 11

    OO33   . .            ((XX))رمز غاز األكسجين رمز غاز األكسجين ( ( 22

  ( ( XX))        . . من حجم الهواء من حجم الهواء % %   CCOO22  2121نسبة غاز نسبة غاز ( ( 33

  ( ( XX))          ..فى التنفس الصناعى فى التنفس الصناعى   NN22يستخدم غاز يستخدم غاز ( ( 44

    (())        ..تصنع أوانى الطهى من األلومونيوم تصنع أوانى الطهى من األلومونيوم ( ( 55

    (())      . . الماء يتعتبر مادة مهمة لجميع العمليات الحيوية الماء يتعتبر مادة مهمة لجميع العمليات الحيوية ( ( 66

  ( ( ))      . . فى صناعة الثلج الجاف فى صناعة الثلج الجاف   CCOO22يستخدم غاز يستخدم غاز ( ( 77

    (())    ..أثناء التحليل الكهربى للماء عند المصعد أثناء التحليل الكهربى للماء عند المصعد   OO22يتصاعد غاز يتصاعد غاز ( ( 88

  ( ( ))          ..يستخدم فى صناعة البارود يستخدم فى صناعة البارود   NN22غاز غاز ( ( 99

  ( ( XX))        . . ئق ئق ال يعكر ماء الجير الراال يعكر ماء الجير الرا  CCOO22غاز غاز ( ( 1111

    ((XX))          ..يوجد المخ داخل القفص الصدرى يوجد المخ داخل القفص الصدرى ( ( 1111

  ( ( ))          ..المخيخ مهم لتوازن الجسم المخيخ مهم لتوازن الجسم ( ( 1212



 

) 16 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  ( ( ))        ..الحبل الشوكى تخرج منه اعصاب شوكية الحبل الشوكى تخرج منه اعصاب شوكية ( ( 1313

  ( ( XX))      . . زوج من االعصابزوج من االعصاب  1616يخرج من المخ يخرج من المخ ( ( 1414

  ( ( ))    ..الفعل المنعكس هو استجابة الجسم بطريقة سريعة و تلقائية الفعل المنعكس هو استجابة الجسم بطريقة سريعة و تلقائية ( ( 1515

  ( ( ))            ..يجب تجنب االنفعال الشديديجب تجنب االنفعال الشديد( ( 1616

  ( ( ))          ..فقرة فقرة   3333يتكون العمود الفقرى من يتكون العمود الفقرى من ( ( 1717

  ( ( XX))    ..القفص الصدرى ليس له دور فى عمليتى الشهيق و الزفيرالقفص الصدرى ليس له دور فى عمليتى الشهيق و الزفير( ( 1818

  ( ( ))      . . كل العضالت مزودة بأربطة تعرف باألوتار كل العضالت مزودة بأربطة تعرف باألوتار ( ( 1919

    ((XX))      ..يتكون الهيكل الطرفى من عظام الطرف العلوى فقط يتكون الهيكل الطرفى من عظام الطرف العلوى فقط ( ( 2121

    



 

) 17 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

  ::أكمل ما يأتى أكمل ما يأتى 

  ........  جمجمة و عمود فقرى و قفص صدرىجمجمة و عمود فقرى و قفص صدرى... ... يتكون الهيكل المحورى من يتكون الهيكل المحورى من   --11

    ... .... .  المخالمخ  ......الجمجمة وظيفتها حماية الجمجمة وظيفتها حماية   --22

    ... .... .  القلب ، الرئتينالقلب ، الرئتين  ......القفص الصدرى وظيفته حماية القفص الصدرى وظيفته حماية   --33

    ..فقرة فقرة ... ...   3333  ......يتكون العمود الفقرى من يتكون العمود الفقرى من   --44

  ..ى تربط عظام الجمجمه ى تربط عظام الجمجمه هى التهى الت... ...   الثابتهالثابته... ... المفاصل المفاصل   --55

    ..الحركة الحركة ... ...   محدودمحدود  ......الحركة ، الحركة ، ... ...   واسعواسع... ... من أنواع المفاصل من أنواع المفاصل   --66

  ... .... .  الفخذ ، الساق ، القدمالفخذ ، الساق ، القدم  ......يتكون عظام الطرف السفلى من عظمة يتكون عظام الطرف السفلى من عظمة   --77

    ... .... .  أوتارأوتار... ... العضالت مزودة بأربطة تسمى العضالت مزودة بأربطة تسمى   --88

    ..أثناء المشى أثناء المشى ... ...   211211  ........عضله يستخدم منها عضله يستخدم منها ... ...   651651  ......يحتوى جسم االنسان على يحتوى جسم االنسان على   --99

  ..بانتظام بانتظام ... ...   الرياضةالرياضة.... .... يجب ممارسة يجب ممارسة   --1111

    ..عند اقتراب جسم من العين عند اقتراب جسم من العين ... ...   رموش العينرموش العين  ......من أمثلة الفعل المنعكس حركة من أمثلة الفعل المنعكس حركة   --1111

    ... .... .  التنفسالتنفس  ......، حركة ، حركة ... ...   القلبالقلب  ....النخاع المستطيل ينظم ضربات النخاع المستطيل ينظم ضربات   --1212

  ... .... .  لمخ ، الحبل الشوكىلمخ ، الحبل الشوكىاا  ......الجهاز العصبى المركزى يتكون من الجهاز العصبى المركزى يتكون من   --1313

  .. . .. .   نخاع مستطيلنخاع مستطيل  ......، ، ... ...   مخيخمخيخ  ......، و ، و ... ...   نصفان كروياننصفان كرويان  ......يتكون المخ من يتكون المخ من   --1414

  



 

) 18 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

سمسم  22عند التحليل الكهربى للماء عند التحليل الكهربى للماء   OO22إذا كان حجم غاز إذا كان حجم غاز   --1515
33
سمسم  HH22  ......  44فيكون حجم فيكون حجم   

33
   ... ...      

و و ... ...   بيضاءبيضاء... ... غنسيوم مكونا مادة غنسيوم مكونا مادة يتفاعل مع المواد بسهوله و يتحد مع المايتفاعل مع المواد بسهوله و يتحد مع الما... ... النيتروجين النيتروجين .. .. غاز غاز   --1616

  .. . .. .   األمونيااألمونيا  ......بإضافة الماء تتصاعد رائحة بإضافة الماء تتصاعد رائحة 

  ... ...   المصابيحالمصابيح  ......السيارات و بعض أنواع من السيارات و بعض أنواع من ... ...   إطاراتإطارات  ......فى ملئ فى ملئ   NN22يستخدم غاز يستخدم غاز   --1717

    ..فى صناعة الفوالذ فى صناعة الفوالذ ... ...   النيتروجينالنيتروجين.... .... يستخدم غاز يستخدم غاز   --1818

  ... .... .  أزوتأزوت  ......ياه أو ياه أو يسمى عديم الحيسمى عديم الح... ...   النيتروجينالنيتروجين... ... غاز غاز   --1919

    ..يستخدم فى صناعة المياه الغازية يستخدم فى صناعة المياه الغازية ... ...   ثانى أكسيد الكربونثانى أكسيد الكربون  ......غاز غاز   --2121

    ..مهم لعملية البناء الضوئى مهم لعملية البناء الضوئى ... ...   ثانى أكسيد الكربونثانى أكسيد الكربون... ... غاز غاز   --2121

الكالسيوم الكالسيوم .... ....   هيدوركسيدهيدوركسيد... ... يعكر ماء الجير الرائق حيث يحول يعكر ماء الجير الرائق حيث يحول ... ...   ثانى أكسيد الكربونثانى أكسيد الكربون  ......غاز غاز   --2222

    .... ..... .الماءالماء  ......الكالسيوم ال تذوب فى الكالسيوم ال تذوب فى ... ...   كربوناتكربونات  ......إلى إلى 

    ... .... .  خشب و تبغخشب و تبغ... ... احتراق احتراق   CCOO22من مصادر غاز من مصادر غاز   --2323

    ..فى أسطوانات للغوص تحت الماء فى أسطوانات للغوص تحت الماء ... ...   OO22  ......يعبأ غاز يعبأ غاز   --2424

    ..  OO22ذرات من ذرات من ... ...   ثالثثالث  ......غاز األوزون يتكون من غاز األوزون يتكون من   --2525

    ..أثقل من الهواءأثقل من الهواء... ...   OO22......غاز غاز   --2626

تتم ببطء حيث يتحد تتم ببطء حيث يتحد ... ...   األكسدةاألكسدة  ......ينتج عنها ضوء و حرارة بينما عملية ينتج عنها ضوء و حرارة بينما عملية ... ...   احتراقاحتراق... ... عملية عملية   --2727

  . . فى جو من الرطوبة فى جو من الرطوبة   OO22العنصر مع العنصر مع 

  



 

) 19 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

    ..  OO22بإستخدام ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء و بإستخدام ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء و ... ...   فوق أكسيد الهيدروجينفوق أكسيد الهيدروجين... ... ينحل ينحل   --2828

    ... .... .  عامل مساعدعامل مساعد... ... يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز يعتبر ثانى أكسيد المنجنيز   --2929

  ... .... .  الجاذبية األرضيةالجاذبية األرضية... ... ب الغالف الجوى إلى الكرة األرضية بواسطة ب الغالف الجوى إلى الكرة األرضية بواسطة ينجذينجذ  --3131

    .. ... . ̊ ̊  111111... ... إلى إلى .... ....  ̊ ̊  صفرصفر  ........تدريج الترمومتر المئوى من تدريج الترمومتر المئوى من   --3131

  ..مادة منتظمة التمدد مادة منتظمة التمدد ... ...   الزئبقالزئبق  ........يعتبر مادة يعتبر مادة   --3232

    .. ̊ ̊    111111ال يحتوى على اختناق و تدريجة من صفر ال يحتوى على اختناق و تدريجة من صفر ... ...   المئوىالمئوى  ......الترمومتر الترمومتر   --3333

  ... . ... .  ̊ ̊  357357  ......، ،   3939  ––من درجتى حراره من درجتى حراره ... ...   سائاًلسائاًل  ......الزئبق يبقى الزئبق يبقى   --3434

  .... ....   البرودةالبرودة  ......و تنكمش بـ و تنكمش بـ ... ...   الحرارهالحراره... ... السوائل تتمدد بـ السوائل تتمدد بـ   --3535

  ... .... .  البالستيكالبالستيك  ،،  الخشبالخشب... ... من المواد العازلة من المواد العازلة   --3636

    ... .... .  الحديدالحديد  ،،  النحاسالنحاس... ... من المواد الموصلة من المواد الموصلة   --3737

  ..يوصل للحراره أسرع من االلومونيوم يوصل للحراره أسرع من االلومونيوم ... ...   حاسحاسالنالن  ......معدن معدن   --3838

    ..ما يحتوية الجسم من مادة ما يحتوية الجسم من مادة ... ...   مقدارمقدار... ... الكتلة هى الكتلة هى   --3939

  ... .... .  النيوتنالنيوتن... ... وحده قياس الوزن وحده قياس الوزن ... ...   جمجم  ......أو أو ... ...   كجمكجم  ......وحده قياس الكتلة وحده قياس الكتلة   --4141

    .... ..... .  ما يحتوية الجسم من مادةما يحتوية الجسم من مادة  ......الكتلة مقدار الكتلة مقدار   --4141

  XX  1111... ...   ((كجمكجم))الكتلة الكتلة   = ...= ...الوزن الوزن   --4242

  



 

) 21 )  

 

  ماعلمنتصف ا

 علوم 

  االبتدائى  سادس الصف ال 

    ..جرام جرام ... ...   111111= ... = ... ا نيوتن ا نيوتن   --4343

    ..هى قوة جذب األرض للجسم هى قوة جذب األرض للجسم ... ...   الوزنالوزن  ......  --4545

    ..المصنوعات الحديدية المصنوعات الحديدية ... ...   تآكلتآكل  ......صدأ الحديد تسبب صدأ الحديد تسبب   --4646

    ..يساعد على االشتعال يساعد على االشتعال ... ...   OO22  ......غاز غاز   --4747

    ..يقل كلما ارتفعنا ألعلى يقل كلما ارتفعنا ألعلى ... ...   OO22......غاز غاز   --4848

    ... .... .  مركبمركب  ......لذلك يعتبر لذلك يعتبر ... ...   CCOO22......انى أكسيد الكربون انى أكسيد الكربون الرمز الكيميائى لثالرمز الكيميائى لث  --4949

    ..للخبز ليصبح مساميًاللخبز ليصبح مساميًا... ...   الخميرةالخميرة... ... تضاف تضاف   --5151
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   جرام ( 5555 – جرام 555 –جرام  55 –جرام  5)         ...............كتلة نصف لتر من الماء المقطر تساوى  – 1

 ...............كجم فإن كتلته على سطح األرض  15إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر  – 2

 نيوتن (  05 –كجم  05 –نيوتن  15 – كجم 15)                                                                                 

 الكيلو جرام ( – النيوتن –اللتر  –) الجرام                           .................من وحدات قياس الوزن  – 3

   جميع ما سبق ( –ذى الكفتين  –اس الحس – الزنبركى)          .............يتم قياس وزن األجسام باستخدام الميزان  – 4

             .....................من أدوات قياس الوزن  – 5

    الميزان ذو الكفتين ( –الميزان الرقمى  – الميزان الزنبركى –) الميزان المعتاد                                                     

  ( 255 – 1555 – 15 – 155)              جرام .        ...............كتلته  النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم – 0

    ( 25 – 155 – 15)                            ...............×  الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلو جرام  – 7

   ( 2555 – 255 – 25 – 2)    كجم .    ...........لته تساوى نيوتن فإن كت 25إذا كان وزن جسم يساوى  – 8

   نيوتن ( 255 –نيوتن  25 – نيوتن 2)            ....................جم على سطح األرض فإن وزنه  255جسم كتلته  – 9

  ...............أمثال وزنه على القمر هو كوكب  0الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى  – 15

 المشترى ( – األرض –) المريخ                                                                                                      

  .............نيوتن فإن وزنك على سطح القمر سيكون  055إذا كان وزنك على سطح األرض هو  – 11

 ( نيوتن 155 –نيوتن  055 –نيوتن  05)                                                                                            

 نيوتن فإن وزن الشخص عندما 75منطاد ساكن مرتفع عن سطح األرض يساوى  ىإذا كان وزن شخص ف – 12

 ( ننيوت 71 –نيوتن  75 –نيوتن  09 –نيوتن  08)                    ............األرض هو  على سطح يكون       

  ................. للحرارة التوصيل رديئة المواد من – 13

 ( والنحاس األلومنيوم –والخشب الزجاج – والزجاج النحاس – واأللومنيوم الحديد                                            (  

  ................. عدا ما للحرارة التوصيل جيدة المواد من يلى مما كل – 14

 والنحاس ( األلومنيوم –والخشب الزجاج –والحديد  النحاس –واأللومنيوم  الحديد                                             ( 
 

    ................................ على الترمومتر عمل فكرة تعتمد – 15

 . الحرارة درجة تغير مع السوائل حجم تغيرب( )             .  الحرارة درجة تغير مع الغازات حجم تغير )أ(        

 . الحرارة درجة تغير مع السوائل كتلة تغير)د(             .  الحرارة درجة تغير مع الغازات كتلة تغير)جـ(         

  كتلة ( – حجم –وزن  –) طول السائل الموجود به .  ..................الفكرة األساسية لعمل الترمومتر هى تغير  – 10

 ..................................  هى  الطبى الترمومتر تدريج ونهاية بداية – 17

 .سيليزية درجة 45 إلى سيليزية درجة 35)ب(    .          سيليزية درجة 42 إلى سيليزية درجة 35)أ(         

 .سيليزية درجة 45 إلى سيليزية درجة 32)د(             .سيليزية درجة 42 إلى سيليزية درجة 32)جـ(         

 .......................... فى المئوى الترمومتر عن الطبى الترمومتر يختلف – 18

 . الشعرية المجموعة فى اختناق وجود)ب(                      . المستودع فى الموجودة المادة نوع)أ(         

 . الحرارة درجة بتغير به الموجودة السوائل حجم تأثر)د(                               .منها  المصنوع المادة نوع)جـ(         

 .........................ماعدا  ترمومترى كسائل الزئبق خواص من يلى مما كل – 19

 . الحرارة درجة سلقيا محدود مدى يعطى)ب(                     للحرارة .                  التوصيل جيد)أ(          

 .الشعرية  األنبوبة بجدران يلتصق ال)د(                                       .التمدد  منتظمة مادة)جـ(          

 ....................الجوى ؟  الهواء فى أكبر بنسبة توجد التالية الغازات أى – 25

 الماء (     بخار –الكربون  أكسيد ثانى – النيتروجين – ) األكسجين                                                                   

 األرجون ( –الكربون  أكسيد ثانى –النيتروجين  – األكسجين)  ........غاز   تستهلك واالحتراق التنفس عمليات – 21

 ................يرمز لها بـ  اتجزيئ صورة فى الغازية الحالة فى الجوى الغالف فى األكسجين يتواجد – 22

                                                                                              ( O4 – O3 – O2 – O ) 

    ................إلى  المنجنيز أكسيد ثانى وجود فى الهيدروجين أكسيد فوق ينحل – 23

 ومنجنيز (    هيدروجين – وماء هيدروجين – وماء أكسجين – وهيدروجين ) أكسجين                                             

 ....................الهيدروجين فى تحضير غاز  أكسيد فوق يستخدم – 24

 روجين ( الهيد –الكربون  أكسيد ثانى –النيتروجين  – األكسجين)                                              

    

  جتميع أسئلة اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني من الكتاب املدرسى  
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   ................الغاز الذى يستخدم مع األسيتيلين فى لحام المعادن هو  – 25

 الهيدروجين (     –الكربون  أكسيد ثانى –النيتروجين  – األكسجين)                                                                

 ؟ الكالسيوم مسحوق كربونات إلى المخفف الهيدروكلوريك حمض إضافة من عليه الحصول يمكن الغازات أى – 20

 الهيدروجين (   – الكربون أكسيد ثانى –النيتروجين  –) األكسجين                                                        

  ...................المخفف  الهيدروكلوريك وحمض كالسيوم كربونات مسحوق باستخدام تحضيره يمكن غاز – 27

 الهيدروجين (   – الكربون أكسيد ثانى –النيتروجين  –) األكسجين                                                        

 األكسجين ( – ثانى أكسيد الكربون –النيتروجين  –) األوزون  ...........الغاز الذى يعكر ماء الجير الرائق هو غاز  – 28

  ...................تسمى  مادة مكونا   يتعكر فإنه الرائق الجير بماء الزفير هواء مرور عند – 29

 ( الكالسيوم هيدروكسيد – الكالسيوم أكسيد – الكالسيوم كربونات)                                                      

 ى غاز ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدارعند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار يحتوى عل – 35

 األكسجين ( – الكربون –النيتروجين  –) الماغنسيوم      ...................عنصر  المخبار        

 ...................تعتمد عملية البناء الضوئى في النبات على وجود غاز  – 31

  األوزون (   – الكربون أكسيد ثانى –النيتروجين  –) األكسجين                                                       

 (  ٪1 – ٪78 – ٪ 12 –  ٪21)            . الجوى الهواء من ...............غاز النيتروجين  يشكل – 32

  ...................من خصائص غاز النيتروجين أنه  – 33

 (  ال يساعد على االشتعال –يدخل في عملية التنفس  –يدخل في تركيب الكربوهيدرات  –) يشتعل                               

  الماء( –الدهون  – البروتينات)     .....................يكون النيتروجين أهم جزء فى  – 34

   ( لتفرعات الشجيريةا –غالف دهنى  –) األوعية الدموية    ...................العصبية  الخلية جسم مكوناتمن  – 35

 ( المخيخ –العصبية  الخلية جسم – العصبية الخلية حورم) .                          دهنى بغالف .............. يحاط – 30

  ( جميع ما سبق –الحبل الشوكى  –) المخ       .............يتركب الجهاز العصبى المركزى من  – 37

 ...................عدا  ما المركزى العصبى الجهاز مكونات من يلى مما كل – 38

 المستطيل (  النخاع –الشوكى  الحبل –الكرويين  النصفين – الشوكية األعصاب)                                                   

    ( الشوكى الحبل – مستطيلال النخاع –المخيخ  – الكرويين ) النصفين .....عدا  ما المخ مكونات من يلى مما كل – 39

  .اللون  ............. وهى المخية بالقشرة يعرف الكرويين للنصفين الخارجى السطح – 45

  (  رمادية –برتقالية  –سوداء  –) حمراء                                                                 

 المخ ( –المستطيل  النخاع –المخيخ  – الكرويين النصفين)   .............فى  تقع الخمسة الحسية المراكز – 41

 المستطيل ( النخاع –الشوكى  الحبل – الكرويان النصفان – ) المخيخ         .........تقع مراكز التفكير والتذكر فى  – 42

 ...................؟  الجسم توازن على المحافظة عن مسئول يلى مما أى – 43

 الشوكى ( الحبل – المستطيل النخاع – المخيخ – الكرويين ) النصفين                                                               

 ...................عن  مسئول المستطيل النخاع – 44

 المنعكسة (  األفعال – لالإراديةا العمليات تنظيم –الجسم  توازن على المحافظة –اإلرادية  الحركات فى ) التحكم             

    ( A – F – H – M )                          ...................حرف  شكل على الشوكى بالحبل الرمادية المادة – 45

 ( الشوكى الحبل –الكرويان  النصفان – المستطيل النخاع )       .المنعكسة األفعال فى .................يتحكم  – 40

    ( الشوكى الحبل –النصفان الكرويان  –) النخاع المستطيل             ...................في  يتم المنعكس الفعل – 47

 ...................المنعكسة  األفعال من – 48

    صحيح  ( سبق ما جميع – منها خارجى جسم اقتراب عند العين غلق – الجوع عند األكل – القلب ) ضربات               

ا ......... المخية األعصاب عدد يبلغ – 49  ( 31 – 13 – 21 – 12)                            األعصاب .  من زوج 

 ( 13 – 12 – 11 – 15)      الضلوع . منزوج  ............ من اإلنسان جسم فى الصدرى القفص يتكون – 55

 عضلتين ( –العضلة بالعظم  – طرفى عظمتين)                              ................. اتصال موضع هو المفصل – 51

 العضد ( – المفاصل –) األوتار        .................ـ ب معا   العظام فيها تتقابل التى األماكن تعرف – 52

   .................... المفاصل هى فقط واحد اتجاه فى الحركة تتيح التى المفاصل – 53

 واسعة الحركة (     – محدودة الحركة –) الثابتة                                                                                        

   ( الكوع –الفخذ  –المعصم  –) الكتف         .................؟  الحركة محدودة المفاصل من يلى مما أى – 54

 جميع ما سبق ( –الكوع  – الفخذ –) الركبة                            .................ل واسعة الحركة من المفاص – 55
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 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ( الحديد – ومنيوملألا –النحاس )                    ...........................؟  أى مما يلى أسرع توصيال للحرارة – 1

 ( الزنبركى –فتين لكاذى  –الحساس )              ...........................يتم قياس وزن األجسام باستخدام الميزان  – 2

 ( O2 – N2 – CO2)        ...........................الذى يسمى باآلزوت )عديم الحياة( رمزه  الغاز – 3

 ( الجمجمة –الفخذ  – الكوع)                              ...........................من المفاصل محدودة الحركة  – 4

************************************************************************** 

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  (  النصفين الكرويين –المخيخ  –الحبل الشوكى  )                ...................فى  التفكير والتذكر تقع مراكز – 1

 (ثانى أكسيد الكربون  –النيتروجين  –األكسجين  ) ...................ماء الجير الرائق هو غاز  الذى يعكر الغاز – 2

 (الميزان ذو الكفتين  –الميزان الزنبركى  –الميزان الحساس  )                 ...................من أدوات قياس الوزن  – 3

  ...................إلى  ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز – 4

 ( منجنيزهيدروجين و –هيدروجين وماء  –أكسجين وماء  )                                                                        

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 (  ال تتأثر –تزداد  –تقل  )   ...................األكسجين فإن كتلتها  تحاد المواد مع غازعند ا – 1

 (  عضلتين –العضلة بالعظم  –طرفى عظمتين  )                            ...................المفصل هو موضع اتصال  – 2

 (  الخبز –النشادر –الفوالذ  )         ...................ثانى أكسيد الكربون فى صناعة  يدخل غاز – 3

 كتلة الكوكب الموجود عليه ( –لونه  –شكله  )                          ...................يختلف وزن الجسم باختالف  – 4

************************************************************************** 

 
 

 : حيحة مما بني القوسنياخرت اإلجابة الص

 ( 1111 – 11 – 111)           جرام. ........................  النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته – 1

 (  البالستيك –النحاس  –الحديد  )           فى صناعة مقبض المكواة الكهربية......................... دم خيست – 2

 (  األلومنيوم –النحاس  –الحديد  )                    ........................ صيل الحرارة هوأفضل المعادن فى تو – 3

 (  العظام والعضالت –العضالت  –العظام  )                                     ........................ يوجد المفصل عند تقابل – 4

 (  درجة الحرارة –الوزن  –الكتلة  ) ................خونة أو برودة الجسم هو عن مدى س يساعدنا فى التعبير مؤشر – 5

 اإلسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة.  : ةي)ب( ماذا حيدث فى احلالة اآلت

************************************************************************** 

 
  

 :  القوسنياخرت اإلجابة الصحيحة مما بني

 (  صوف –بالستيك  –نحاس  )                        ....................من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة  – 1

 (  سدس –نصف  –ربع  ) وزنه على األرض .  ....................يساوى  وزن الجسم على سطح القمر – 2

  ....................ين فى وجود األكسجين من فوق أكسيد الهيدروج يحضر – 3

 (  الكربون –ثانى أكسيد الكربون  –ثانى أكسيد المنجنيز  )                                                                          

 (  لنخاع المستطيلا –النصفان الكرويان  –المخيخ  ) ............. الجزء المسئول من المخ عن حفظ توازن الجسم هو – 4

 (  الفخذ –القص  –العضد  )  ...............تتصل العشرة أزواج األولى من القفص الصدرى من األمام بعظمة  – 5

 (  النيتروجين –األوزون  –الصدأ  )                   األرض من األشعة فوق البنفسجية.  .................... تحمى طبقة – 6

************************************************************************** 
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 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  الحجم –الكتلة  –الوزن  –الطول  )                  ..........................النيوتن هو وحدة قياس  – 1

 (  الزئبق –الخشب  –الهواء  –الزجاج  )     ..........................من المواد جيدة التوصيل للحرارة  – 2

 (  السكريات –الماء  –الدهون  –البروتينات  )         ..........................يكون النيتروجين أهم جزء فى  – 3

 (  المعصم – الكوع –الكتف  –الفخذ  )           ..........................من المفاصل محدودة الحركة  – 4

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  الرسغ –الفخذ  –الكوع  ) ................ ؟ أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة – 1

 (  1111 – 111 – 11)  جرام.  ................ النيوتن يساوى وزن جسم كتلته – 2

 (  النحاس –األلومنيوم  –الحديد  )................  أفضل أنواع المعادن فى توصيل الحرارة – 3

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

                                   ( F – H – A )...................لرمادية فى الحبل الشوكى تكون على شكل حرف المادة ا – 1

 (  واسعة الحركة –محدودة الحركة  –الثابتة  ) ...........المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل  – 2

 (  النيتروجين –ثانى أكسيد الكربون  –األكسجين  )                             ...................يدخل فى تركيب الماء  غاز – 3

 نيوتن. ..........يساوى  نيوتن فإن وزنه على سطح القمر 6إذا كان وزن الجسم على سطح األرض  – 4
 

 
 

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  611 – 61 – 11 – 111) نيوتن.  ........... نيوتن فيكون وزنه على األرض 11جسم وزنه على سطح القمر  – 1

 (  ذهبال –الرصاص  –الحديد  –النحاس  ).....................                       األلومنيوم يوصل الحرارة أسرع من – 2

 (  الرسغ –الكتف  –المرفق  –الجمجمة  ) .....................                               من المفاصل محدودة الحركة – 3

 (  62 – 31 – 24 – 12..................... عصبا .                              )  األعصاب المخية عدد – 4

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

  ......................عندما نلمس قطعة من الثلج نشعر بالبرودة ألن الحرارة تنتقل من  – 1

 (  الهواء لليد –اليد للهواء  –للثلج  اليد –الثلج لليد  )                                                           

 (  الحبل الشوكى –النخاع المستطيل  –المخيخ  –النصفين الكرويين  ) ...................... فيالحسية تقع  المراكز – 2

 

 (  حجم –كتلة  –وزن  –طول  )     السائل الموجود به.  ...................... هى تغير الفكرة األساسية لعمل الترمومتر – 3

 (  النشادر –الخبز  –البارود  –الفوالذ  )                    ...................... ثانى أكسيد الكربون فى صناعة يدخل غاز – 4

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  األلومنيوم –الهواء  –النحاس  فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة. ) ..................يستخدم  – 1

 (  النيتروجين –األكسجين  –ثانى أكسيد الكربون  )                     فى صناعة الثلج الجاف.  ...............يدخل غاز  – 2

 (  الرسغ –الركبة  –الكتف  )                       ............... ركةمن أمثلة المفاصل محدودة الح – 3

       (– 1 –       ) 
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 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 المخبار.  على جدار ...............ثانى أكسيد الكربون يترسب  به غاز عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار – 4

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ( O3 – N2 – CO2 – O2 )  أثناء عملية البناء الضوئى. ................. يستهلك النبات غاز  – 1

 (  البروم –الزئبق  –الماء  –الكحول  )     .................السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو  – 2

 (  34 – 33 – 32 – 31................. فقرة .                     ) الفقارىعدد فقرات العمود  – 3

 (  ثانى أكسيد الكربون –األرجون  –األكسجين  – نالنيتروجي) فى تركيب جميع األنسجة الحية. ............ يدخل غاز  – 4

************************************************************************** 

 
 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  511 – 51 – 5................ نيوتن .   ) كجم فيكون وزنه على سطح األرض  5جسم كتلته  – 1

  هون ( الد – الكربوهيدرات –البروتينات  )                                      ................يكون النيتروجين أهم جزء فى  – 2

  الساعد (   –ق السا –العضد  )................                                     ليست من عظام الطرف العلوى  – 3

 (  صفر – 33 –35 )                 درجة سيليزية.  ................بداية تدريج الترمومتر المئوى  – 4

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 ( المخيخ –الحبل الشوكى  –محور الخلية العصبية  )                          بغالف دهنى.  ......................يحاط  – 1

 (  محدودة الحركة –واسعة الحركة  –عديمة الحركة  )                              ......................مفاصل الجمجمة  – 2

 ( الدهون –الكربوهيدرات  –البروتينات  )             ......................يكون النيتروجين أهم جزء فى  – 3

 (  ثانى أكسيد الكربون –النيتروجين  –األكسجين  )  ...................... غاز ماء الجير الرائق عند إمرار يتعكر – 4

************************************************************************** 

 
 

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  كجم 21 –كجم  11 –كجم  2 )   .................نيوتن على سطح األرض فإن كتلته تساوى  21جسم وزنه  – 1

 (  األلومنيوم –الحديد  -البالستيك  )                                     .................أوانى الطهى من  تصنع مقابض – 2

 (  النصفان الكرويان –الحبل الشوكى  –النخاع المستطيل  )                  فى األفعال المنعكسة.  .................يتحكم  – 3

              ( H – A – F )    ................. الشوكى على شكل حرفالمادة الرمادية بالحبل  – 4

 ( النيتروجين –ثانى أكسيد الكربون  –األكسجين  )          فى صناعة الثلج الجاف. .................يدخل غاز  – 5

 (  ٪ 78  – ٪ 87 – ٪ 21)                 من الغالف الجوى.  ................. النيتروجين نسبة يشكل غاز – 6

************************************************************************** 

 
 :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 (  الفخذ –الكوع  –الجمجمة  ) ......................         من المفاصل واسعة الحركة  – 1

 (  12 – 33 – 31......................           ) ارى عدد فقرات العمود الفق – 2

 ......................ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى  – 3

 (  ن وماءهيدروجي –أكسجين وهيدروجين  –وماء ) أكسجين                                                                           

************************************************************************** 

 
 

 : )أ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 ( 33 – 31 – 13 )     ...................يبلغ عدد فقرات العمود الفقرى  – 1

 (  النخاع المستطيل –المخيخ  –النصفان الكرويان  )    ................... المسئول عن حفظ توازن الجسم – 2



4     

 األستاذ / مصطفى شاهني املراجعة النهائية فى العلوم

 (  النيتروجين –ثانى أكسيد الكربون  –األكسجين  )     ................... يستخدم فى إطفاء الحرائق غاز – 3

**************************************************************************

 : مما بني القوسنياخرت اإلجابة الصحيحة 

(  زوجا 31 –زوجا  13 –زوجا  11 )        من الضلوع.  ...................يتكون القفص الصدرى فى اإلنسان من  – 1

  ى ...................  عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكونا مادة تسم – 2

(  هيدروكسيد الكالسيوم –أكسيد الكالسيوم  –كربونات الكالسيوم  )                                                              

 (  الكوع –الفخذ  –الكتف  )                     ................... ؟ أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة – 3

  ( F – H – A )    ................... المادة الرمادية فى الحبل الشوكى تكون على شكل حرف – 4

**************************************************************************

: اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

(  ذو الكفتين –الزنبركى  –الرقمى  )                           ...................... أداة قياس الوزن هى الميزان – 1

(  الحديد –األلومنيوم  –النحاس  )                    ...................... أسرع المعادن توصيال للحرارة هو – 2

 (  الزئبق –الكحول  –الماء  )      ...................... السائل المستخدم فى صناعة الترمومترات هو – 3

(  الماء –الدهون  –البروتينات  )                          ......................ى يكون النيتروجين أهم جزء ف – 4

**************************************************************************

  

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

الزيت ( –الماء  –الكحول اإليثيلى  –........         ) الزئبق السائل المستخدم في تطهير الترمومتر الطبى هو ....... – 1

الخبز (    –النشادر  –البارود  –يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون في صناعة .................            ) الفوالذ  – 2

الرياح ( –البرق  –الحرارة  –) الرعد  تتكون أكاسيد النيتروجين فى الغالف الجوى أثناء حدوث .................      – 3

جميع ما سبق ( –غشاء بالزمى  –سيتوبالزم  –) نواة        يتكون جسم الخلية العصبية من .................          – 4

***************************************************************************

 : ا بني القوسنياخرت اإلجابة الصحيحة مم

 ( 211 – 1111 – 11 – 111النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته ............... جرام .           )  – 1

الخشب ( –األلومنيوم  –الحديد  –تزود أوانى الطهى بمقابض من ...............                             ) النحاس  – 2

( 13 – 12 – 11 – 11الضلوع .            )  زوج من ............ من اإلنسان جسم فى الصدرى القفص يتكون – 3

جوزيف بريستلى (  –سيليزيوس  –العالم الذى اكتشف غاز النيتروجين هو ...................    ) دانيال رذرفورد  – 4

**************************************************************************

 : اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني

 تتناقص ( –تظل ثابتة  –قوة الجاذبية ................. بابتعاد الجسم عن األرض .                     ) تزداد  – 1

 الزئبق ( –الماء  – ) الكحول                   السائل المستخدم في الترمومتر المئوى هو ...............  – 2

نشوية ( –دهنية  –يغلف محور الخلية العصبية بطبقة ..................                            ) بروتينية  – 3

  الكوع (   –الفخذ  –) الكتف                   .................؟  الحركة محدودة المفاصل من يلى مما أى – 4

**************************************************************************
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